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EDITORIAL
VERA VIANA *

É com enorme satisfação que publi-
camos o presente boletim, não só por 
podermos convosco partilhar uma pe-
quena parcela da sabedoria dos autores 
de cada um dos artigos, mas também 
por tal significar que, mui justamen-
te, o Ministério da Educação e Ciência 
voltou a dar o reconhecimento devido à 
Aproged. E muito do que ficou por fa-
zer entretanto pode agora concretizar-
se, permitindo-nos almejar um pouco 
mais do que tudo aquilo que consegui-
mos cumprir desde 2007/2008.
E seguros do seu elevado interesse, 
apresentamos o nosso boletim n.º29, 
com três artigos resultantes de interes-
santíssimas palestras apresentadas em 
Coimbra, no nosso X Encontro Nacio-
nal; um belíssimo artigo sobre “Geo-
metria Inversiva” e a segunda parte do 
artigo do Professor Eduardo Veloso, 
publicado no último boletim.
E, com os olhos postos no futuro, 
apresentamos, tanto para esta como 
as próximas edições, uma mais-valia: a 
colaboração regular de um dos nossos 
respeitáveis Associados, actualmente a 
viver no Brasil: o Professor Fernando 
Bensabat, que aqui nos presenteia com 
uma reflexão inédita sobre um dos seus 

* PRESIDENTE DA DIRECÇÃO

muitos interesses e nos promete levar 
ainda mais longe, na próxima edição, 
propondo alguns problemas para nos 
espicaçar a mente… E neste âmbito, 
contaremos, futuramente, com a cola-
boração do igualmente respeitado Pro-
fessor Couceiro da Costa, que também 
contribuirá para consolidar a impor-
tância do papel que sempre teve o bo-
letim da Aproged: ser um veículo pri-
vilegiado e de referência na partilha de 
de informação e conhecimentos para a 
comunidade educativa interessada nas 
ciências da especialidade.
E também com os olhos postos no fu-
turo, a Direcção da Aproged tem em 
preparação:
- a publicação de monografias originais 
sobre a Geometria Descritiva e a sua 
didáctica;
- e a publicação de uma compilação dos 
artigos publicados em Boletins anterio-
res, conforme há muito sugerido por 
um estimado Associado fundador.
Muitos colegas, por diversos motivos, 
nos têm contactado para adquirir um 
ou outro boletim e, durante os En-
contros Nacionais, os exemplares que 
levamos para venda invariavelmente 
se esgotam - mais um sinal seguro do 
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enorme potencial que os artigos dos 
nossos boletins encerram! Mas não será 
seguramente apenas para estes colegas 
que pensamos editar esta publicação – 
quantos Associados não gostariam de 
ter também um exemplar, para con-
servar ao lado dos boletins originais, 
preciosos reflexos da história desta As-
sociação?
É com os olhos postos no futuro que 
continuamos a trabalhar, a reflectir e, 
quando possível, a contribuir para o 
que se passa na Educação em Portugal.
A revisão da estrutura curricular a im-
plementar no quadro da nova escola-
ridade obrigatória, por exemplo, não 
deixou de ser objecto do nosso parecer, 
emanado de decisões tomadas em sede 
de Assembleia-geral. Entre outras con-
siderações, propusemos, para o Ensino 
Secundário, a criação de uma discipli-
na de opção do 12º ano de escolarida-
de, para exploração de conteúdos dos 
domínios do Desenho, da Geometria 
Descritiva, da Matemática e da compu-
tação gráfica. Podendo ser uma hipó-
tese de resposta a sugestões anteriores 
da Aproged ao Ministério da Educação, 
consideramos que poderá preencher 
uma lacuna há muito sentida, tanto por 
Alunos como Professores. 
E, com os olhos postos no futuro con-
tinuaremos a propor, para cada ano, 
um novo Plano de Formação Contí-
nua, embora sem o enquadramento de 
outros tempos… O Programa Opera-
cional de Potencial Humano não prevê 
hipótese alguma de activação para a ti-
pologia “Qualificação dos Profissionais 
do Sector da Educação”, durante a vi-
gência do actual Quadro de Referência 
Estratégico Nacional, em vigor até final 

de 2013. É por isso sempre com grande 
satisfação que, apesar das contrarieda-
des actuais, recebemos novas candida-
turas de colegas, por sabermos que, nas 
actuais circunstâncias, mais genuíno 
não poderia ser o interesse em renovar 
a sua formação! 
E é  ainda com os olhos postos no fu-
turo que preparamos o que é já, para 
muitos de nós, uma tradição: o Encon-
tro Nacional da Aproged, que este ano 
conhecerá a sua XI edição e terá lugar 
na Faculdade de Arquitectura da Uni-
versidade Técnica de Lisboa. O pro-
grama é bastante ambicioso e muito 
bem recheado para dois dias de intenso 
trabalho, e grande a expectativa do sa-
lutar convívio e ambiente de partilha 
que todos sentimos nestes Encontros, 
tão bem nos faz e que, arriscaria dizer, 
muito contribui para um certo senti-
mento de coesão entre Professores de 
Geometria Descritiva e de Desenho. A 
título pessoal, e desde 1997, sinto sem-
pre uma enorme expectativa por cada 
Encontro Nacional da Aproged, de que 
saio sempre enriquecida de conheci-
mentos, de amizades e, sobretudo, de 
curiosidade.

E de olhos postos no futuro, continua-
remos aqui, para representar e defen-
der os interesses e as preocupações dos 
Professores das disciplinas de Desenho 
e de Geometria Descritiva, esta última, 
tão mal-amada por tantos, mas tão pro-
missora para quem lhe quiser desven-
dar os mistérios…
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NOTA PRÉVIA:
Neste texto não irei preocupar-me com demons-
trações nem com longas dissertações que procu-
rem fundamentar matematicamente o que aqui 
se expõe. Para esse efeito, recorro ao Professor 
Eduardo Veloso e à sua obra já conhecida:

VELOSO, E., Geometria - Temas Actuais,
(2ª Ed.), I.I.E., Lisboa, 2000.

Aqui, tratarei apenas de apresentar algumas pro-
posições e representações gráficas que considero 
fascinantes. Num segundo artigo, irei propor al-
guns problemas para os mais curiosos resolverem.

A INVERSÃO PLANA

1. DEFINIÇÃO DA OPERAÇÃO

A inversão plana é uma operação de 
transformação geométrica definida no 
plano. Tentarei descrevê-la de uma forma 
estritamente geométrica.
Seja c uma circunferência de centro em 
C, curva esta a que chamaremos circun-
ferência fundamental da inversão.
Consideremos primeiramente um pon-
to X exterior à curva e tracemos por ele 
uma linha radial, isto é, uma linha defini-
da por X e C. A partir de X, procedamos 
à construção das duas tangentes à circun-
ferência fundamental, que serão com ela 

concordantes em dois pontos de tangên-
cia. Estes dois pontos definem uma reta 
perpendicular à linha radial já traçada. O 
ponto de intersecção desta perpendicu-
lar com a linha radial é o ponto Xi, trans-
formado de X pela operação de inversão 
(Figura 1).

GEOMETRIA INVERSIVA
FERNANDO BENSABAT *

Figura 1

Seja agora X um ponto interior à curva 
e tracemos por ele uma linha radial (tal 
como anteriormente, definida por X e 
C). Conduzamos por X uma reta per-
pendicular à linha radial, que intersecta 
a circunferência fundamental em dois 
pontos. Traçando os respectivos raios, 
poderemos construir as duas tangentes 
à circunferência fundamental com ela 
concordantes nesses dois pontos. O pon-

* PROFESSOR
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to de intersecção de ambas é o ponto Xi, 
transformado de X pela operação de in-
versão (Figura 2).

No caso do ponto X pertencer à circun-
ferência fundamental, então o seu trans-
formado Xi será com ele coincidente.
O mesmo se passa noutras operações de 
transformação (na homologia plana por 
afinidade, em que os pontos contidos no 
eixo de homologia são coincidentes com 
os seus transformados e nas homolo-
gias definidas no espaço tridimensional, 
como os rebatimentos, por exemplo, em 
que sucede precisamente o mesmo, isto 
é, em que os pontos contidos na char-
neira do rebatimento mantêm a sua lo-
calização após o rebatimento realizado). 
(Figura 3, ao lado)

Há, no entanto, duas situações de exceção:
a) quando X for coincidente com C, cen-
tro da circunferência fundamental, então 
Xi será um ponto impróprio do plano 
acrescentado com localização indetermi-
nada;
b) quando X for um ponto impróprio do 
plano acrescentado, então Xi será coin-
cidente com C, centro da circunferência 
fundamental (Figuras 4 e 5, na parte in-
ferior desta página).
A Geometria Inversiva é a geometria en-
volvendo as transformações geradas pela 
operação de inversão plana e aplicada a 
entidades geométricas não tridimensio-
nais (no caso do espaço tridimensional, 
teríamos de redefinir a operação).
Seguidamente, apresentarei a análise da 
geometria inversiva da reta e das rela-

Figura 2

Figura 3

Figuras 4 e 5
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ções posicionais que é possível estabele-
cer entre diferentes retas. Tentarei igual-
mente dar uma visão panorâmica sobre a 
inversão da circunferência.

2. INVERSÃO DA RETA

Relativamente à circunferência funda-
mental da inversão, uma reta r pode 
apresentar cinco posições diferentes:
a) A reta r é exterior à curva - a sua trans-
formada é uma circunferência interior à 
circunferência fundamental.
Para a determinar, tracemos uma linha 
radial perpendicular a r, intersectando 
esta num ponto P. Este ponto é o ponto 
de r mais próximo do centro C da cir-
cunferência fundamental e por isso, de 

Figura 6

Figura 7

acordo com a própria natureza da ope-
ração, o seu transformado Pi é o que se 
encontra localizado mais afastado de C. 
Uma vez que a circunferência transfor-
mada da reta r passa por C (transformado 
do ponto impróprio de qualquer reta), 
o segmento [CPi] será um diâmetro da 
transformada e o seu ponto médio o 
respectivo centro. Podemos generalizar 
esta constatação e, representando por di 
o comprimento do segmento [CPi], afir-
mar que o raio da circunferência trans-

formada de uma reta é metricamente 
igual a di/2. (Figura 6, ao lado)
b) A reta r é tangente à circunferência 
fundamental em P - a sua transformada 
é uma circunferência interior à circunfe-
rência fundamental e tangente a esta em 
P, já que P e Pi são coincidentes. 
O centro O da transformada situa-se no 
ponto médio do raio [CP] e o compri-
mento do raio da transformada é igual a 
metade do comprimento do raio da cir-
cunferência fundamental. (Figura 7)

Figura 8

c) A reta r intersecta a circunferência - a 
sua transformada é uma circunferência 
secante com a circunferência fundamen-
tal nos dois pontos de concorrência. Para 
a determinar, procedemos como indica-
do na alínea a). (Figura 8)

C

c

r

O
P
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Figuras 9 e 10

d) A reta r contém o centro da circunfe-
rência fundamental - a sua transformada 
é uma reta ri coincidente com r. As re-
tas r e a sua transformada ri são apenas 
globalmente coincidentes, e não ponto a 
ponto. Sendo dado um ponto P de r, o 
seu transformado Pi em ri não coincide 
com P, a não ser na situação particular 
e única em que o ponto P pertence à 
circunferência fundamental da inversão, 
caso em que é invariante.(Figura 9, na 
parte superior da página)

e) A reta r é uma reta imprópria do pla-
no acrescentado - a sua transformada é 
um ponto coincidente com o ponto C, 
centro da circunferência fundamental. 
(Figura 10, na parte superior da página)

3. RELAÇÕES POSICIONAIS ENTRE 
RETAS NA GEOMETRIA INVERSIVA

Poderemos então afirmar que, nos casos 
mais correntes, aqui representados nas 
situações a), b) e c), a transformada de 
um reta é sempre uma circunferência e 
o processo de determinação dessa trans-
formada é o que foi atrás referido. É pos-
sível, agora, ampliar a análise para o do-
mínio das relações entre retas do plano, 
apoiando-nos nos seguintes princípios:

3.1. O transformado de uma reta é sem-
pre uma circunferência, com excepção 
dos casos referidos em d) e e);

3.2. A circunferência transformada de 
uma reta contém sempre o ponto C, cen-
tro da circunferência fundamental da in-
versão, visto que o ponto C é o transfor-
mado do ponto impróprio de qualquer 
reta;

3.3. O centro da circunferência trans-
formada existe sempre na linha radial 
cuja direção é ortogonal à direção da reta 
dada. A linha radial perpendicular à reta 
intersecta-a no ponto P mais próximo do 
centro C da circunferência fundamental 
e o seu transformado Pi é, pois, devido à 
própria definição da operação de inver-
são plana, o ponto mais afastado de C. 
Desta forma, C e Pi definem um diâme-
tro da circunferência que é a transforma-
da da reta dada;

3.4. O comprimento do raio da circun-
ferência transformada, que pode ser de-
terminado graficamente pelo processo 
mais atrás descrito, obedece à seguinte 
relação métrica:

R = di/2,
sendo di a distância do centro C da cir-
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cunferência fundamental ao ponto 
Pi, transformado do ponto P que 
resulta da intersecção da reta r dada 
com a linha radial que lhe é perpen-
dicular;

3.5. O transformado de um seg-
mento de reta é um arco da circun-
ferência que é a transformada da 
reta que contém o segmento dado.

Face ao atrás exposto, é possível de-
duzir algumas conclusões referentes 
a relações posicionais entre retas:

Figura 12

3.6. Duas retas paralelas são transforma-
das em duas circunferências cujos cen-
tros se encontram contidos numa mesma 
linha radial simultaneamente perpendi-
cular a ambas;

3.7. As transformadas de duas retas 
paralelas são, devido ao anterior e 
ainda ao facto de ambas conterem C, 
duas circunferências tangentes inte-
riores (se as retas se encontrarem 
para o mesmo lado de C - Figura 11, 
em baixo) ou tangentes exteriores 

Figura 13
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(se as retas se encontrarem para lados 
opostos de C - Figura 12).

Figura 11

E se uma das retas contiver o centro de 
inversão?

3.8. Duas retas perpendiculares são trans-
formadas em duas circunferências cujos 
centros se encontram contidos em li-
nhas radiais perpendiculares (Figura 13);

3.9. De um modo mais geral, duas re-
tas que formem um ângulo a são trans-
formadas em duas circunferências cujos 
centros se encontram contidos em linhas 
radiais formando o mesmo ângulo a (Fi-
gura 14, na página seguinte).
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Figura 14

Observe, na figura, o quadrilátero 
[CPJQ]. Os ângulos PCQ e PJQ têm os 
lados perpendiculares, o que quer dizer 
que os dois ângulos assinalados a cin-
zento, se de espécie diferente, são su-
plementares, se da mesma espécie, têm 
amplitudes iguais.

4. INVERSÃO DA CIRCUNFERÊNCIA

De um modo geral, pode dizer-se que 
a transformada de uma circunferência é 
outra circunferência. Todavia, antes de 
abordar ordenadamente as diferentes 
situações que uma circunferência pode 
apresentar relativamente à circunferên-
cia fundamental, existem três questões 
que julgo necessário clarificar previa-
mente.
4.1. A transformada de uma circunferên-
cia é sempre outra circunferência? Não. 
Admitamos que a circunferência contém 
um ponto P, coincidente com C, centro 
da circunferência fundamental. Uma vez 
que C é o transformado de todos os pon-
tos impróprios do plano acrescentado, 
então o transformado de P será um ponto 
impróprio, o que implica que a transfor-
mada tenha um raio infinitamente gran-

de. Dito de outro modo, a transformada 
de uma circunferência que contenha um 
ponto P coincidente com o centro da cir-
cunferência fundamental é uma reta.

4.2. Se a transformada de uma circunfe-
rência é, geralmente, outra circunferên-
cia, como distinguir as transformadas de 
uma circunferência e de uma reta? Como 
se viu mais atrás, a transformada de uma 
reta é, de facto, e geralmente, uma cir-
cunferência. Contudo, uma vez que uma 
reta r contém sempre um ponto impró-
prio, a circunferência transformada de r 
contém sempre o ponto C, centro da cir-
cunferência fundamental. Esta peculiari-
dade permite distinguir as transformadas 
das duas entidades, visto que a transfor-
mada de uma circunferência nunca con-
tém o ponto C.

4.3. Se a transformada de uma circun-
ferência é, geralmente, outra circunfe-
rência, como se determina o centro da 
transformada?
Devido à métrica do plano inversivo (ver 
adiante o ponto 5.), o transformado do 
centro de uma circunferência não é o 
centro da transformada da circunferên-
cia. Para determinar o centro da trans-
formada, tracemos a linha radial que 
contém o centro da circunferência. Esta 
linha intersectará a curva em dois pontos 
A e B que são os pontos mais próximo 
e mais afastado do centro C da circun-
ferência fundamental. Os seus transfor-
mados Ai e Bi serão, respectivamente, os 
pontos mais afastado e mais próximo de 
C. Desta forma, o segmento [AiBi] é um 
diâmetro da transformada e o seu ponto 
médio O é o centro daquela.
Assim, o raio da transformada será me-
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tricamente igual a metade do compri-
mento do segmento [AiBi]:

R = di/2,
sendo di a distância de Ai a Bi.
Posto este preâmbulo, vejamos então 
quais as posições que uma circunferên-
cia, de centro M, pode ocupar relativa-
mente à circunferência fundamental da 
inversão:

a) A circunferência é exterior à circunfe-
rência fundamental - a sua transformada 
é uma circunferência interior à circunfe-
rência fundamental.
Para a determinar, tracemos a linha ra-
dial que contém M, centro da circun-
ferência dada, e que intersectará esta 
curva em A e B, respecti-
vamente os pontos mais 
próximo e mais afastado 
de C, centro da circunfe-
rência fundamental. Os 
seus transformados, Ai 
e Bi, serão, respectiva-
mente, os pontos mais 
afastado e mais próximo 
de C, definindo por isso 
um diâmetro da trans-
formada. Então, o ponto Figura 16

O, ponto médio do seg-
mento [AiBi], será o cen-
tro da transformada e o 
comprimento do raio 
é igual ao do segmento 
[OAi] (ou [OBi]). (Figura 
15, ao lado)

b) A circunferência c é 
tangente à circunferên-
cia fundamental em A - a 
sua transformada é uma 
circunferência interior à Figura 15

circunferência fundamental e tangente a 
esta em A, já que A e Ai são coinciden-
tes. O centro O da transformada situa-se 
no ponto médio do segmento [AiBi] e o 
comprimento do raio é igual a metade 
do comprimento desse segmento. (Figu-
ra 16, em baixo).

Nas três situações seguintes, verifica-se 
uma possibilidade interessante: a circun-
ferência c pode ou não conter um ponto 
A coincidente com o centro C da cir-
cunferência fundamental. Esta eventual 
ocorrência acarrá diferenças dramáticas 
na configuração da transformada.
Recorde-se que o ponto C é o transfor-
mado dos pontos impróprios do plano 
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Figura 17

Figura 18

se como anteriormente. (Fi-
gura 19, na parte inferior 
desta coluna)

f) A circunferência é tangente 
interior à circunferência fun-
damental e contém um ponto 
A coincidente com C - a sua 
transformada é uma reta tan-
gente à circunferência funda-

mental. (Figura 20, na página seguinte)

g) A circunferência é interior à circun-
ferência fundamental mas não contém 
nenhum ponto coincidente com C - a sua 
transformada é uma circunferência ex-

Figura 19

acrescentado e que o seu transformado é 
sempre um ponto impróprio de localiza-
ção indeterminada.
Observemos então o que se passa:
c) A circunferência é secante à circunfe-
rência fundamental mas não contém ne-
nhum ponto coincidente com C - a sua 
transformada é igualmente uma circun-
ferência secante à circunferência funda-
mental e os seus centro e raio determi-
nam-se como anteriormente. (Figura 17)

d) A circunferência é secante à circun-
ferência fundamental mas contém um 
ponto A coincidente com C - devido a 
este facto, a transformada contém um 
ponto impróprio e o seu raio é infinita-
mente grande, isto é, a transformada é 
uma reta. (Figura 18, na parte superior 
da coluna seguinte)

e) A circunferência é tan-
gente interior à circunfe-
rência fundamental mas 
não contém nenhum ponto 
coincidente com C - a sua 
transformada é uma cir-
cunferência exterior à cir-
cunferência fundamental 
e tangente a esta; os seus 
centro e raio determinam-

C

c

B
M

B i

O

A A iLL



11

Figura 20

terior à circunferência fundamental; os 
seus centro e raio determinam-se como 
anteriormente. (Figura 21)

Figura 22

c

M

CLLA

A i

B iBLL

C

c

A

A i

B
M B i

O

Figura 21

h) A circunferência c é interior à cir-
cunferência fundamental e contém um 
ponto A coincidente com C - a sua trans-
formada é uma reta exterior à circunfe-
rência fundamental. (Figura 22, ao lado)

5. RELAÇÕES MÉTRICAS NO
PLANO INVERSIVO

Como certamente se poderá depreender 
do atrás exposto, a métrica do plano in-
versivo não é facilmente manejável sem 
o recurso permanente ao plano acres-

c

CLLA

A i

B
M B i

centado (ou, se se preferir, à geometria 
direta). Face a esta situação, é necessá-
rio usar qualquer método que permita 
uma reversão sistemática e recíproca en-
tre objetos e transformados. O proces-
so mais óbvio de lidar com verdadeiras 
grandezas lineares e angulares consiste 
em dispor de elementos suficientes para 
uma completa definição do sistema in-
versivo. O centro C da circunferência 
fundamental e o comprimento do raio 
desta seriam suficientes, por exemplo, 
para sistematizar a passagem do plano 
inversivo para o plano acrescentado e 
da geometria inversiva para a geometria 
direta, e vice-versa). Poderíamos, talvez, 

tentar outra aproxima-
ção de natureza analítica 
e, para esse efeito, volto 
a citar Veloso, op. cit., 
págs 312-326, que esta-
belece uma interessante 
conexão entre a teoria 
dos números complexos 
e a geometria inversiva.
Há, contudo, um aspec-
to não negligenciável. 
A Geometria Inversiva 
goza de uma interes-
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sante peculiaridade - é possível trabalhar 
nela sem recorrer ao plano acrescentado, 
a não ser nos casos já citados de determi-
nação de verdadeiras grandezas. Como 
exemplo desta autonomia, irei propor, 
noutro número do Boletim, alguns pro-
blemas que não envolvem essa determina-
ção e que poderão ser resolvidos exclusi-
vamente no domínio do plano inversivo.

6. ALGUMAS CONCLUSÕES

Comece por fazer um simples exercício 
de comparação, associando os seguintes 
pares de figuras:

 Figura1 \ Figura2
 Figura4 \ Figura5
 Figura6 \ Figura22
 Figura7 \ Figura20
 Figura8 \ Figura18
 Figura 15 \ Figura21 e
 Figura 16 \ Figura19.

O que é que observa?
Em cada par de figuras, a entidade que 
numa é o objeto é na outra a imagem, 
e vice-versa. Esta característica revela-se 
fascinante pois significa que a transforma-
ção de inversão plana é inversa de si mes-
ma, o que poderia ser expresso dizendo 
que a transformação de inversão plana 
é uma transformação auto-inversiva.
Este facto ocorre também na operação 
de reflexão, mas esta é uma transforma-
ção isométrica, isto é, preserva os com-
primentos e as distâncias.
É, de algum modo, peculiar que uma 
transformação que altera profundamen-
te a métrica do plano acrescentado goze 
dessa mesma propriedade.

Perante este facto, podemos afirmar que:

se Ti (A) = Ai, então Ti (Ai) = A,

o que equivale a dizer que:

Ti [Ti (A)] = A  ou Ti2 (A) = A,

ou finalmente que: 

Ti2 (A) = I (A)

atribuindo a Ti o significado de Transfor-
mação de Inversão Plana e a I o significa-
do de Função Identidade.

Em termos práticos, isto permite que, 
caso não se conheça a imagem de um ob-
jeto, poderemos considerá-lo não como 
objeto mas como imagem e determinar 
o objeto que lhe terá dado origem.
Bizarro? Talvez não...

Fernando Bensabat, 2000, Lisboa
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FERRAMENTAS DE APOIO À ANÁLISE DA GEOMETRIA DO ESPAÇO
ARQUITECTÓNICO: SINTAXE ESPACIAL E GRAMÁTICAS DA FORMA
SARA ELOY * 

* ISCTE-IUL / ADETTI-IUL

“The visual impression, the image produced by differences of light and co-
lour, is primary in our perception of a building. We empirically reinterpret 
this image into a conception of corporeality, and this defines the form 
of the space within… Once we have reinterpreted the optical image into 
a conception of space enclosed by mass, we read its purpose from its spatial 
form.  We thus grasp … its content, its meaning.”               Paul Frankl 1

1. FORMA E SIGNIFICADO NO
ESPAÇO ARQUITECTÓNICO

No âmbito deste artigo focamos o espa-
ço arquitectónico e as suas proprieda-
des visíveis e inteligíveis.A visão de Paul 
Frankl sobre a percepção de um espaço 
edificado salienta dois aspectos essen-
ciais, a forma e o significado, e o papel 
sequencial que estes têm na apropriação 
desse espaço. Para a primeira percepção 
da forma edificada contribuem factores 
diversos como a luz e a cor que moldam 
o espaço e salientam os seus volumes. É 
apenas depois desta impressão que so-
mos levados a interpretar o propósito do 
espaço através da sua forma. Esta análise 
de Frankl introduz os dois pares de con-
ceitos que são explorados neste artigo e 

que fazem parte das teorias que são com-
paradas – forma/estilo e significado/
funcionalidade.
Omitimos propositadamente deste ar-
tigo a discussão sobre o tema “arquitec-
tura” versus “construção”, assim como 
sobre “criação arquitectónica” versus 
“reprodução”. Neste sentido, assumimos 
que todos os espaços a que nos iremos 
referir são “espaços arquitectónicos” ha-
bitados e que, por isso, detêm forma e 
também significado. 
Para analisar o espaço arquitectónico ne-
cessitamos de o decompor em elemen-
tos mais simples. Ao nível espacial esses 
elementos podem ser compartimentos, 
pátios e corredores (Hillier, 2007: 216). 
Estes espaços têm implícito um deter-
minado significado e função e, quando 

Corredor Em torno de um cor-
redor dispôe-se com-

partimentos

Em redor de um pátio 
dispõem-se comparti-

mentos

Todos os espaços se 
juntam e articulam 

através de ligações

Figura 1 – Elementos do espaço: 
corredores, compartimentos, pátios
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combinados, adquirem diferentes di-
mensões e formas (Figura 1). Todos eles 
se unem e articulam através de ligações 
que permitem uma determinada dinâmi-
ca dentro do espaço. 
Para a análise combinada destas valên-
cias do espaço recorremos neste artigo a 
duas ferramentas: a sintaxe espacial, que 
estuda o espaço através das suas proprie-
dades abstractas de natureza topológica, 
i.e, em termos das suas ligações e não 
das suas propriedades geométricas e a 
gramática de forma, que estuda a geo-
metria das formas que compõem uma 
determinada linguagem.

2. SINTAXE ESPACIAL: AVALIAÇÃO

A sintaxe espacial (Space Syntax) foi con-
cebida por Hillier, Hanson e outros cole-
gas da Bartlett UCL, no final dos anos 
70, como uma ferramenta que apoia os 
arquitectos na análise do modo como a 
configuração do espaço molda o com-
portamento humano e afecta a dinâmica 
social das organizações que o habitam. 
Nesta teoria, o espaço é representado 
através das suas partes, formando uma 

rede de componentes interligados. 
A sintaxe espacial é um modelo que foi 
proposto para a análise da forma urba-
na e arquitectónica. Esta análise baseia-
se numa representação bidimensional, 
na qual a realidade é representada por 
símbolos e as relações entre espaços são 
expressas em termos operacionais. Este 
modelo de análise permite compreender 
a estrutura espacial de determinado 
objecto arquitectónico, assim como a 
influência desse espaço nos seus utiliza-
dores.
Na sintaxe espacial o espaço é represen-
tado em mapas e grafos que descrevem as 
suas diferentes propriedades. Esta teoria 
baseia-se em três conceitos básicos refe-
rentes ao espaço: i) Isovist - polígono de 
visibilidade que representa o volume de 
espaço visível de um determinado ponto 
do espaço (Figura 2 E); ii) Espaço axial – 
o espaço é representado através de grafos 
(axiais ou justificados) nos quais os com-
partimentos são representados através de 
“nós” e as ligações através de “vectores”; 
esta representação reforça a noção de es-
paço e do movimento necessário para o 
percorrer, assim como as características 

Figura 2 – Diversas representações do espaço: 
(A) malha de paredes configurando espaços, (B) 
ligações entre espaços, (C) percursos, (D) espa-
ços convexos, (E) isovist, (F) grafo justificado
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de acessibilidade e permeabilidade (Fi-
gura 2 F); iii) Espaço convexo – o espaço 
é considerado um vazio ocupado e re-
presentado através de formas convexas; 
a representação convencional é feita de 
modo a que todos os pontos num polígo-
no sejam visíveis pelos outros pontos do 
mesmo polígono (Figura 2 D).
A análise espacial utiliza medidas sintác-
ticas que, através da análise do espaço, 
quantificam as relações entre os diferen-
tes espaços do sistema, definindo o grau 
de integração, a profundidade, a escolha, 
o controlo e a distribuição, entre outros.
A integração, a análise mais comum-
mente utilizada na análise especial, cor-
responde à medida de hierarquização 
espacial que quantifica o grau de cen-
tralidade (ou acessibilidade) do sistema 
ou de um espaço (Heitor, 2007). Quanto 
mais profundo for um espaço, menos 
acessível ele será. Segundo Holanda 
(1999), diversos estudos têm sugerido 
que edifícios mais integrados promovem 
um uso mais informal e intenso dos seus 
espaços, enquanto a edifícios mais se-
gregados correspondem relações entre 
habitantes muito hierarquizadas. 
A profundidade reflecte o menor 
número de viragens necessárias para 
atingir os espaços do sistema. Um espaço 
está à profundidade 1 de outro se for di-
rectamente acessível por ele; e estará à 
profundidade 2 se for necessário transpor 
um compartimento intermédio, e assim 
por diante (Bellal, 2004). Deste modo, 
quer a integração, quer a profundidade, 
representam medidas topológicas e não 
geométricas, no sentido em que os va-
lores não se expressam nos metros line-
ares que separam os diferentes espaços. 
A contiguidade de um espaço é o 

número de espaços que lhe são imediata-
mente contíguos, i.e., aqueles que têm 
com ele ligação física e visual (Figura 3). 
Uma contiguidade elevada corresponde 
a um espaço com boa acessibilidade. 
O controlo expressa a quantidade pro-
porcional de acessos que um determi-
nado espaço tem em relação aos espaços 
adjacentes, i.e, o grau de importância de 
um espaço como ponto de passagem em 
relação aos espaços circundantes (Heitor, 
2007). 
O comportamento humano nos edifícios 
pode ser, para Hillier (2007: 248), de 
dois tipos: ocupação e movimento. Por 
ocupação entendemos o uso do espaço 
para actividades estáticas (ler, dormir, 
comer), ou movimentadas, mas localiza-
das (cozinhar, trabalhar). O movimento 
pressupõe o movimento que existe entre 
os espaços de ocupação. A distribuição é 
uma medida sintática utilizada por Han-
son (1998) com o objectivo de distinguir 
espaços não distribuídos (“a” e “b”) e es-
paços distribuídos (“c” e “d”). Quando 
existem diversos percursos que ligam 
a um compartimento, a configuração 
desse espaço é considerada distribuída. 
Caso exista apenas um percurso possí-
vel, esse espaço é não-distribuído. Hillier 
(2007: 250) classificou os espaços de um 
sistema em quatro tipos topológicos: “a”, 
“b”, “c” e “d” (Figura 3).

3. GRAMÁTICAS DA FORMA:
GERAÇÃO

A teoria das gramáticas de forma (Shape 
Grammar) surgiu há mais de 30 anos 
através dos trabalhos de Stiny e Gips 
(1971). Estas gramáticas foram criadas 
como sistemas de algoritmos desen-
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volvidos para gerar e compreender com-
posições gráficas através da computação 
directa, que utiliza formas, em substitui-
ção da computação indirecta que utiliza 
textos ou símbolos (Knight, 2000). Uma 
gramática de forma é constituída por um 
conjunto de regras que, aplicadas passo a 
passo a formas, vão gerar linguagens de 

desenho. Uma gramática contém, para 
além das regras, um vocabulário de for-
mas, relações espaciais entre elas e a sua 
aplicação começa pela aplicação de uma 
regra a uma forma inicial.
As gramáticas de forma são generativas 
porque permitem gerar novos dese-
nhos numa determinada linguagem, são 

a - espaços terminais / não distribuídos 
     OCUPAÇÃO
b - 2 arcos / espaços não distribuídos 
     CIRCULAÇÃO
c - ≥ 2 arcos, 1 anel / espaços distribuídos 
     MOVIMENTO, ACESSO CONTROLADO
d - ≥ 2 arcos, ≥ 2 aneis / espaços distribuídos 
     MOVIMENTO, ESCOLHA

Figura 3 – Exemplo de uma con-
figuração espacial mostrando gra-
fos justificados e mapas convexos 
de integração, controlo, profundi-
dade, contiguidade e distribuição, 
Adaptado de (Hillier, 2007: 249)



17

descritivas porque permitem explicar a 
estrutura formal dos desenhos gerados 
e analíticas porque podem ser utilizadas 
para verificar se novos desenhos estão de 
acordo com a mesma linguagem.
Em 1976, Stiny distinguiu entre gramáti-
cas originais e gramáticas analíticas. As 
gramáticas originais permitem a geração 
de novos desenhos baseados num voca-
bulário de formas e em relações espaciais 
entre essas formas. Como exemplo de 
criação de uma gramática original Stiny 
(1980b) desenvolveu a Kindergarten 
grammar utilizando os blocos de Frö-
bell. As gramáticas analíticas permitem 
compreender linguagens existentes. De 
acordo com Knight (2000), a primeira 
investigação em gramáticas analíticas foi 
realizada por Stiny em 1977 e baseou-se 
na análise de desenhos tradicionais chi-
neses para janelas (Ice ray grammar). 
Esta foi também a primeira gramática 
paramétrica e continha apenas cinco re-
gras que permitiam realizar todos os pa-
drões conhecidos de janelas tradicionais 
chinesas, assim como inúmeras novas 

hipóteses de desenho.
Desde então, surgiram diversas gramáti-
cas analíticas inferidas do trabalho de 
vários arquitectos. Ao longo dos anos, 
outros tipos de gramática foram desen-
volvidos por diversos investigadores, tais 
como gramáticas paramétricas, gramáti-
cas compostas e gramáticas de cor.
Um aspecto fundamental das gramáticas 
de forma é o facto de estas não serem 
determinísticas, já que, utilizando uma 
mesma linguagem, permitem a geração 
de múltiplos desenhos através da escolha 
de diferentes caminhos na aplicação das 
regras (Figura 4). As gramáticas de for-
ma não procuram uma solução para um 
determinado problema mas sim múltip-
las soluções baseadas no mesmo conjun-
to de regras e critérios. Neste contexto, 
as regras de forma são utilizadas como 
mecanismos para gerar desenhos.
Nas gramáticas de forma, as regras per-
mitem adicionar e remover formas e são 
utilizadas para alterar as composições 
espaciais. A utilização de transformações 
euclidianas permite a geração de novas 

Figura 4 – Exemplo de uma gramática original que incorpora cinco regras. A figura mostra diferentes pos-
sibilidades de aplicação das regras que dão origem a diferentes desenhos a partir de uma forma inicial.



18

formas, através da alteração do posi-
cionamento (translação), da orientação 
(rotação) e da reflexão ou dimensão (es-
cala) de uma forma (Stiny, 1980a). Duas 
formas são geometricamente similares 
se uma puder ser transformada na outra 
através de uma transformação euclidi-
ana ou de uma composição finita dessas 
transformações.
Numa gramática de forma, para além de 
formas, podem ainda ser utilizados labels 
ou rótulos que, adicionados a formas, 
guiam e restringem as operações de si-
metria. Os labels fornecem informações 
adicionais acerca das formas, tais como 
“onde” “quando” e “como” uma forma pode 
ser aplicada (Knight, 1983) (Figura 5). 
Quando se revela necessário represen-
tar diferentes propriedades das formas, 
podem ser utilizadas gramáticas compos-
tas. A utilização de diferentes represen-
tações (p.e. planta, alçado, grafo, espaço 

Figura 5 – Diferentes tipos de labels: (A) sem label, (B) “como” label, (C) “onde” label, (D) “quando” label

convexo) ajuda a manipulação de pro-
blemas complexos no desenho (Duarte, 
2007: 54). Autores como Li (2001) na 
gramática Yingzao Fashi, Duarte (2001) 
na gramática da Malagueira e Colakoglu 
(2005) na gramática das Hayat houses 
exploraram a utilização de gramáticas 
compostas. 
As gramáticas de forma paramétricas 
são utilizadas para codificar uma maior 
variedade de formas numa mesma regra 
(Figura 6). Ao utilizar regras paramé-
tricas podemos codificar diversas car-
acterísticas da forma, de modo a que 
uma maior variedade de formas possa 
ser reco-nhecida pela parte esquerda da 
regra e transformada na parte direita da 
regra. O exemplo da Regra 2 na Figura 
6 ilustra a utilização de um quadrilátero 
parame-trizado em vez de um quadrado, 
o que resulta no alargar das possibili-
dades de aplicação da regra.
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Em gramáticas complexas e em está-
gios de desenvolvimento avançados, as 
gramáticas podem ser implementadas 
em linguagem informática através de 
interpretadores que beneficiam a uti-
lização da gramática, na medida em que 
permitem a geração de uma muito maior 
variação de desenhos, em menor tempo.
Na Figura 7 encontra-se ilustrado um 
fenómeno cognitivo de desenho (Ox-
man, 2002: 135), a emergência, que é 

Figura 6
Regra 1 – regra não paramétrica

                          Regra 2 – regra paramétrica

também explorada nas gramáticas de 
forma. A emergência é um fenómeno 
que praticamente não necessita de expli-
cação, já que ocorre de um modo ime-
diato na mente humana. Apesar disso, 
tem vindo a ser difícil a utilização deste 
fenómeno ao nível informático (Chau et 
al., 2005: 357). 

Figura 7 
Emergência de novas formas rectangulares, tri-
angulares e de formas compostas após a apli-
cação repetida de uma regra com rectângulos.
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4. COMPARAÇÃO DAS 
DUAS TEORIAS

Enquanto a sintaxe espacial é uma teo-
ria que não dá importância à forma do 
espaço (Bellal, 2004), nas gramáticas de 
forma, a forma é a essência da linguagem 
de desenho. A sintaxe espacial privile-
gia a configuração de um determinado 
espaço e, em oposição às gramáticas de 
forma, afirma que a forma obscurece as 
noções fundamentais que sustentam a 
relação humana com o espaço (Hillier e 
Hanson, 1984: xii).
Hillier e Hanson (1984) afirmam que o 
espaço deve ser visto como uma enti-
dade dinâmica e não estática. A forma é 
estática, mas as ligações entre os espaços 
introduzem dinamismo no espaço. 
No livro Social Logic of Space, Hillier e 
Hanson escrevem:

Estes autores acrescentam que a gramáti-
ca de forma é, em geral, uma ferramenta 
demasiado refinada para analisar a de-
sordem dos sistemas urbanos e edifica-
dos que existem no mundo real (Hillier 
and Hanson, 1984: xii). 
No sentido de combinar as duas teor-
ias, alguns investigadores desenvolveram 
análises conjuntas (Heitor et al., 2004) 
(Eloy e Duarte, 2011) (Westphal, 2007). 
Os dois primeiros estudos são breve-
mente abordados adiante.

“We are convinced that it is unne-
cessary to specify shape in order to 
model real world generative proces-
ses; indeed, that the concept of shape 
obscures the fundamental relational 
notions that underpin human spatial 
order” (1984: xii).

4.1. GRAMÁTICA DA MALAGUEIRA,
POR JOSÉ PINTO DUARTE

A gramática da Malagueira desenvolvi-
da por Duarte (2007) é uma gramática 
analítica sobre a obra do Arquitecto Siza 
Vieira na urbanização da Malagueira.
Esta gramática é discursiva, já que gera 
projectos sintáctica e semanticamente 
correctos, que satisfazem requisitos da-
dos à partida (Duarte, 2007: 330).
A geração de casas compreende duas 
fases: uma primeira fase com uma 
gramática descritiva para gerar o pro-
grama funcional da habitação para deter-
minada família; uma segunda fase com 
uma gramática de forma para gerar o 
projecto da habitação. 
Esta gramática descreve como as casas 
da Malagueira foram geradas e permite 
ainda gerar novas casas dentro da mesma 
linguagem.
Com o objectivo de avaliar os projectos 
gerados por esta gramática (para além de 
os formular e gerar) Heitor et al. (2004) 
realizaram um estudo combinado entre a 
sintaxe espacial e as gramáticas de forma. 
Neste estudo, a sintaxe especial foi 
utilizada para dotar a gramática da 
Malagueira de mecanismos de descrição 
e avaliação das propriedades espaciais 
da habitação e, deste modo, aumentar 
a probabilidade de gerar soluções que 
satisfaçam as exigências dos utilizadores 
(Heitor et al., 2004: 494).
O principal objectivo deste estudo foi 
o de explorar de que modo as regras de 
forma aplicadas no processo de desenho 
interagiam com as propriedades espaci-
ais do objecto desenhado. 
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4.2 GRAMÁTICA DE TRANSFOR-
MAÇÃO, POR SARA ELOY

A gramática de transformação proposta 
neste estudo pretende codificar as regras 
para reabilitar apartamentos de habita-
ção em edifícios do tipo “rabo-de-baca-
lhau” adaptando-os aos modos de vida e 
às exigências tecnológicas de TIC  actuais 
(Eloy e Duarte, 2011). 
Neste estudo, as gramáticas de forma 
são utilizadas para definir a adaptação da 
habitação em relação aos espaços e ele-
mentos construtivos e a sintaxe espacial 
é utilizada para avaliar as propriedades 
espaciais da habitação existente e da ha-
bitação proposta.
O corpus deste estudo é constituído por 
25 edifícios do tipo “rabo-de-bacalhau”. 
A gramática proposta não pretende ex-
plicar as regras de composição das habi-
tações, mas sim as regras que permitem 
transformar essas habitações de modo a 
satisfazerem as necessidades actuais. 

O processo utilizado para compreender 
quais as transformações a propor incluiu 
três fases de experiências de projecto, 
envolvendo diversos experimentandos, 
aos quais se pediu que realizassem dese-
nhos para a adaptação de várias ha-
bitações de acordo com um programa 
funcional específico. Dos desenhos re-
sultantes dessas experiências foram infe-
ridas regras de forma, que foram incor-
poradas na gramática de transformação.
Para além de questões de forma relacio-
nadas com a dimensão e a geometria dos 
compartimentos e paredes, as regras de 
transformação incluem condições rela-
cionadas com a funcionalidade dos es-
paços e a ligação entre eles que advêm, 
quer de requisitos funcionais, quer da 
análise de sintaxe espacial, previamente 
realizada (Figura 8).
A combinação da gramática de forma 
com uma ferramenta de análise como a 
sintaxe espacial oferece a possibilidade 
de produzir projectos de reabilitação 

Figura 8 – Exemplo de uma regra de transformação que utiliza diversos tipos de representação fazendo uso, 
quer da representação tradicional em planta, quer da representação em grafo e através de espaços convexos. 
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que cumpram, quer as exigências defini-
das pelos habitantes, quer as especifica-
ções definidas pelos projectistas. Neste 
contexto, a sintaxe espacial é utilizada 
para determinar o universo de soluções 
válidas geradas pela gramática e também 
para as validar, no que diz respeito às 
propriedades sociais do espaço.

5. CONCLUSÕES

As teorias de sintaxe espacial e de 
gramáticas de forma têm vindo a ser 
apresentadas como teorias contraditórias 
nas quais se privilegiam diferentes pro-
priedades do espaço: por um lado, a ar-
ticulação e dinâmica do espaço na sintaxe 
espacial e, por outro, a forma pura nas 
gramáticas de forma. Apesar das suas 
diferenças, as gramáticas de forma e a 
sintaxe espacial são, ambos, métodos que 
utilizam técnicas descritivas para revelar 
padrões (Robinson e Thompson, 2005). 
Neste artigo procurou-se abordar sucin-
tamente estas teorias e analisar exem-
plos de investigação nos quais estas duas 
ferramentas de análise foram utilizadas 
complementarmente, de modo a serem 
atingidos resultados mais completos e 
profundos. 
Os exemplos analisados, que dizem res-
peito a análises arquitectónicas à escala 
do edifício, serviram de suporte à con-
clusão de que a sintaxe espacial pode ser 
utilizada, quer para compreender o fun-
cionamento dos edifícios existentes, 
quer para simular o funcionamento 
de edifícios ainda em fase de projecto. 
Ajudaram ainda a evidenciar que a uti-
lização desta ferramenta complementa 
uma gramática de forma, na medida em 
que permite diagnosticar, ao longo do 

projecto de geração ou transformação 
do edificado, as consequências sociais de 
determinadas escolhas. Por seu lado, a 
identificação dos factores espaciais que 
influenciam as actividades dos habitantes 
no espaço permite identificar oportuni-
dades de intervenção e antever o sucesso 
dos projectos ao nível funcional, o que 
se revela essencial nos processos de con-
cepção-construção.
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NOTAS:
1 - Paul Frankl cit. (HILLIER, 2007: 10)

BIBLIOGRAFIA:

BELLAL, T. (2004): “Understanding home cultures through syntactic analysis: the case of Berber housing. Housing”, in 
Theory & Society, 21, nº3. Taylor & Francis. pp 111-127 

CHAU H H; CEN X; McKAY A; PENNINGTON A (2004): “Evaluation of a 3D shape grammar implementa-
tion” in Design Computing and Cognition ‘04: Proceedings of the First International Conference on Design 
Computing and Cognition Ed J S Gero (Kluwer, Dordrecht) 357-376

COLAKOGLU, M. BIRGUL.  (2005): “Design by grammar: an interpretation and generation of vernacular hayat 
houses in contemporary context”, in Environment and Planning B: Planning and Design 2005, volume 32, pp 
141-149

DUARTE, José Pinto (2001): Customizing Mass Housing: A Discursive Grammar for Siza´s Malagueira houses. Thesis 
submitted to the Department of Architecture in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Phi-
losophy in Design and Computation.  Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, E.U.A.

______ (2007): Personalizar a habitação em série: Uma gramática discursiva para as casas da Malagueira do 
Siza. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

ELOY, S.; DUARTE, J.P. (2011): “Transformation Grammar for Housing Rehabilitation” in Nexus Network Jour-
nal: Volume 13, Issue 1 (2011), Page 49. Apresentado na conferênca Nexus 2010: Relationships Between 
Architecture and Mathematics, Porto, Portugal, 13-15 Junho 2010.

HEITOR, Teresa V.; DUARTE, José P.; PINTO, Rafaela M. (2004): “Combining Grammars and Space Syntax: 
Formulating, Generating and Evaluating Designs”, in International Journal of Architectural Computing, Volume 
2, Number 4, December 2004 , pp 492-515(24)

HEITOR, Teresa V. (2007): Avaliação de desempenho. Módulo 1: Avaliação espaço-funcional. Paper work from the 
classes of Exigências Funcionais da Construção of the Integrated Master in Architecture, Instituto Superior 
Técnico. Lisboa: IST.

HILLIER, B.; HANSON, J. (1984): The Social Logic of Space. Cambridge: Cambridge University Press.

HILLIER, B. (2007): Space is the machine. UCL Press. Electronic edition.

HOLANDA, Frederico (1999): “Sintaxe de uma casa-átrio moderna”. Document based on the paper presented 
in Seminário DOCOMOMO Brasil, São Paulo, 8-11 December 1999.

KNIGHT, Terry W. (2000): Shape Grammars in education and practice: history and prospects. [em linha]. Massa-
chusetts: MIT, 14 Setembro 2000. [acedido em Março 2009]. Disponível em WWW: <URL http://web.
mit.edu/tknight/www/IJDC/>

LI, Andrew I-Kang (2001): “Teaching Style Grammatically, with an Example From Traditional Chinese Architecture”, 
in Proceedings of Mathematics & Design 2001: The Third International Conference, pp 270-277

OXMAN, Rivka (2002): “The thinking eye: visual re-cognition in design emergence”, in Design Studies Vol 23 No. 
2 March 2002, pp 135-164

ROBINSON, J.W.; THOMPSON, T. (2005): “Completing the story: Architectural inventory as a method complemen-



24

tary to space syntax”, in 5th International Space Syntax Symposium, Delft 13-17 June 2005.

STINY, George (1976): “Two exercises in formal composition”, in Environment and Planning B3 (1976): pp 
187-210

____ (1977): “Ice-ray: a note on Chinese lattice designs”, in Environment and Planning B4(1077): pp 89-98

____ (1980a): “Introduction to shape and shape grammars”, in Environment and Planning B. 7(1980): pp 343–
351.

____ (1980b): “Kindergarten grammars: designing with Froebel’s building gifts”, in Environment and Planning B 
7(4) pp 409–462 

STINY, George; GIPS, James (1971): “Shape Grammars and the Generative Specification of Painting and Sculpture”,  
in C V Freiman (ed) Proceedings of IFIP Congress 71 (Amsterdam: North-Holland) 1460-1465.  Repub-
lished in O R Petrocelli (ed), The Best Computer Papers of 1971 (Philadelphia: Auerbach) pp 125-135 

WESTPHAL, Eduardo (2007): A Linguagem da Arquitectura Hospitalar de João Filgueiras Lima. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. (Dissertação de mestrado)



25

NOTA PRÉVIA: 
O artigo cuja primeira parte agora se publica dá 
conta, sucintamente, da análise oportunamente 
feita sobre a prática pedagógica utilizada por al-
guns professores da Faculdade de Arquitectura da 
Universidade Técnica de Lisboa. A segunda parte 
do artigo, respeitante ao corpo docente da Facul-
dade de Arquitectura da Universidade do Porto, 
assim como as conclusões gerais do trabalho, se-
rão publicadas no próximo número.

Podemos ler no capítulo inicial do pri-
meiro livro de Vitrúvio as qualidades 
que, em sua opinião, deveriam caracte-
rizar o arquitecto. Entre outras, refere 
que “deverá ser instruído na ciência do 
desenho, a fim de que disponha da capa-
cidade de mais facilmente representar a 
forma que deseja para as suas obras, atra-
vés de modelos pintados” 1. Estas palavras 
relacionam-se com o reconhecimento da 
importância do domínio das práticas do 
desenho para o arquitecto, visão que, nos 
nossos dias, está praticamente consolida-
da no mundo da cultura ocidental. 
Numa primeira aproximação, a aceitação 
generalizada desta ideia poderá estar re-
lacionada com o facto de a Arquitectura 
ser uma arte que trata da transformação 
do mundo físico que tem como matéria-

O DESENHO NA FORMAÇÃO DO ARQUITECTO
ANÁLISE DE PROCESSOS DE ENSINO NAS FACULDADES DE
ARQUITECTURA DE LISBOA E DO PORTO (DE 1979 A 2005)
TERESA PAIS * 

* DEP. DE ARQUITECTURA/F.C.T. DA UNERSIDADE DE COIMBRA 

prima o espaço e com a imperfectibilida-
de de toda a forma de representação do 
tridimensional, o que faz do desenho o 
meio privilegiado do domínio da práti-
ca projectual da Arquitectura. Contudo, 
uma atenta reflexão sobre este assunto 
poderá levar-nos a considerações um 
pouco mais abrangentes.
No processo criativo arquitectónico, po-
demos identificar dois níveis do desenho 
na relação entre o intelecto e a simula-
ção da realidade: um, correspondente à 
concepção, de confronto constante en-
tre o desejo interno da forma e a cons-
tatação física e real, externa, consuma-
da na representação gráfica; e outro, de 
comunicação da descoberta a terceiros. 
Ambos são simulações e neles estão pa-
tentes estádios particulares do desenho, 
que conformam as suas próprias coorde-
nadas. Para que se processem com a efi-
cácia desejada, independentemente das 
metodologias de aproximação e consoli-
dação das práticas projectuais de cada ar-
quitecto (onde o desenho pode até, por 
vezes, desempenhar um papel menor), é 
necessário atingir determinado nível de 
desenvolvimento intelectual que possi-
bilite construir com eficácia uma ideia 
arquitectónica.
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Assim, durante o período de formação, 
é nossa convicção de que o desenho tem 
um papel preponderante naquele pro-
cesso, uma vez que, potencialmente, é 
instrumento de acção no subjectivo das 
ideias, evidenciando ao autor a expressão 
do sinal possível das formas em elabora-
ção, ou seja, incrementando capacidades 
pessoais que possibilitem visionar o que 
pertence à esfera do imaginário.
Acreditando que o desenho poderá fun-
cionar privilegiadamente como forma de 
exercitar e promover o tipo de capaci-
dades intelectuais, imprescindíveis a uma 
relação saudável do estudante, futuro 
arquitecto, com o exercício projectual, 
perguntamos: O que poderá isto signi-
ficar em termos do ensino do desenho, 
no contexto educativo da Arquitectura? 
O que caracteriza o ensino do desenho 
noutras instituições ligadas à formação 
em Arquitectura? Que afinidades pode-
mos encontrar? E que divergências? Faz 
sentido falar em “estratégias de escola”? 
A intenção de encontrar respostas a estas 
interrogações levou-nos à análise de di-
ferentes entendimentos do ensino da re-
ferida disciplina, a nível individual e num 
contexto escolar determinado, e optá-
mos, como case studies, pelas Faculdades 
de Arquitectura da Universidade Técnica 
de Lisboa e da Universidade do Porto. 
A eleição destas instituições prende-se 
com a longa experiência de leccionação, 
que remonta às Academias e Escolas de 
Belas-Artes às quais o ensino da Arqui-
tectura esteve vinculado em Portugal 
cerca de século e meio, delas herdando 
forte carga cultural. A amplitude tem-
poral que a investigação cobre (1979 a 
2005) corresponde a período de relativa 
estabilização das licenciaturas em ter-

mos curriculares, entre a independência 
respeitante às Escolas de Belas-Artes e 
a adaptação ao Processo de Bolonha. O 
critério utilizado na selecção dos Profes-
sores foi o que emergiu da procura de 
fontes (documentais ou verbais) que nos 
revelaram circunstâncias particulares 
com que enriqueceram metodologias e 
concepções de ensino, próprias ou adop-
tadas.
 

1. O ENSINO DO DESENHO NA

Após a Revolução de 1974 procedeu-se 
à contratação (desfasada no tempo) de 
um conjunto de docentes que foi deter-
minante para o percurso do ensino na 
ainda Escola Superior de Belas-Artes de 
Lisboa. O grupo, constituído por Maria 
Velez e Sá Nogueira do primeiro ano, 
por Daciano da Costa do segundo e pelas 
respectivas equipas de assistentes, man-
teve-se após 1979, ano em que foi criada 
a Faculdade de Arquitectura da Univer-
sidade Técnica. A década de noventa fi-
cou marcada pela progressiva saída dos 
referidos elementos e pela renovação 
do corpo docente ligado ao Desenho 
através da contratação de um número 
significativo de assistentes estagiários, 
casos de Susana Oliveira e Maria João 
Durão para o primeiro ano; no segundo, 
os destinos do Desenho II ficaram con-
fiados, entre outros, a Eduardo Corte-
Real, ex-assistente de Daciano da Costa, 
e de Ana Leonor Madeira Rodrigues. É 
sobre o desempenho dos docentes cujos 
nomes agora apontámos que incidi-
rá o estudo alusivo à Escola de Lisboa. 

FACULDADE DE ARQUITECTURA 
DA UN. TÉCNICA DE LISBOA



27

1.1.  A  DIVERSIDADE  DA 

Maria Velez
(n.1935)

Foi em 1983 que Maria Velez2 iniciou a 
actividade docente de Desenho I no en-
tão Departamento de Arquitectura da 
Escola Superior de Belas-Artes de Lis-
boa, função que manteve até 1995. 
Maria Velez simpatiza com a ideia da 
existência de um curso propedêutico co-
mum aos alunos de todas as artes, dadas 
as evoluções ocorridas na arte ocidental 
do século XX ao nível da exploração das 
potencialidades do isolamento das mar-
cas e do seu dinamismo abstracto autó-
nomo. 
Explica esta docente que a grande lição 
da Bauhaus foi o “estímulo à criatividade 
individual” e o “conhecimento adquirido 
fundamentalmente pela experiência”, 
princípios que são ainda temas principais 
da investigação didáctica da comunicação 
visual. Assim, a introdução do Desenho 
Básico nos cursos de Arquitectura “passa 
a ser essencial como forma activa de pes-
quisa”, não como fim em si, mas como 
meio para tornar o indivíduo mais cons-
ciente dos recursos expressivos ao seu 
dispor.
O interesse pela forma desencadeado no 
aluno manifesta-se em todos os campos, 
abstractos ou figurativos, evidenciando 
a necessidade de repensar a atitude para 
com o realismo, em que os estudos de 
figura sejam abordados “numa outra di-
mensão de dinâmica formal”.
Maria Velez sublinha que “todo o acto 
criativo consiste na representação duma 

EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA 
EM DESENHO I 

ideia” e que torná-la visível não é tarefa 
fácil: “a ideia evolui com a manipulação 
do processo do fazer, entre a represen-
tação e a capacidade de a desenvolver”, 
mas tal capacidade organizativa só é váli-
da se possuir apoio estruturado do domí-
nio de leis e princípios que regulam essa 
acção mental. As leis que orientam se-
melhante acção surgem aplicáveis desde 
a primeira marca com que se inicia esta 
aprendizagem. Por isso, o Desenho Bá-
sico interfere “responsabilizando todos e 
um só gesto, pela consciência de que o 
gratuito é a anulação da nitidez, do rigor 
e da coerência de qualquer mensagem”.
As ideias que ficam subjacentes no dis-
curso de Maria Velez conduzem-na, na-
turalmente, ao desenvolvimento dum 
programa sustentado pelas experiências 
iniciadas na Bauhaus, posteriormente 
adaptadas nos Estados Unidos e divulga-
das por diversos autores como Maurice 
de Sausmarez.
Assim, defendendo um Desenho Básico 
que deveria prolongar-se pelo menos 
durante dois anos, Maria Velez considera 
que o plano de trabalho para o primei-
ro ano deve incidir sobre os seguintes 
temas: 1) linhas e marcas: experiência 
gráfica; 2) linhas, marcas e espaço: rela-
ção forma-fundo; 3) a dinâmica espacial: 
simultaneidade nas 2 e 3 dimensões; e 
4) estudo perceptivo do espaço: a forma 
contém e define espaço nas 2 e 3 dimen-
sões.
Segundo Velez, os objectivos gerais da 
disciplina pressupõem da parte do aluno 
a aquisição de uma nova atitude mental, 
a compreensão dessa nova atitude, a cria-
ção de métodos que levem à vontade de 
procurar com o entusiasmo da descober-
ta, a tomada de consciência de que essa 
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prática resulta numa expressão pessoal 
com sentido utilizável e a capacidade de 
pensar sobre tais questões de modo pro-
fundamente diferente dos seus hábitos.

Sá Nogueira
(1921 – 2002)

Rolando Sá Nogueira3  foi docente de 
Desenho I na Faculdade de Arquitectura 
de Lisboa, entre 1983 e 1990.
Para influência da sua maneira de pensar 
e de ensinar contribuíram a experiência 
da passagem pelo ensino da Slade Scho-
ol, em Londres, entre 61 e 63, e a vasta 
literatura, nacional e estrangeira, geral 
e específica, que consumiu e adquiriu, 
identificando-se particularmente com 
dois ou três livros que lhe demonstraram 
que “o importante é ver, porque ensinar 
desenho é isso”. Sá Nogueira reconhecia 
que “não [lhe] vieram dizer coisas que já 
não soubesse” , mas contribuíram indu-
bitavelmente para que “ordenasse o co-
nhecimento” e, em consequência, para 
que os alunos entendessem a mensagem 
que queria transmitir. 
Na procura incessante de respostas, e 
conjuntamente com os colegas da SNBA, 
tentou modelos alternativos, solicitando 
programas a diversas escolas estrangei-
ras, avidamente lidos e experimentados 
nas aulas; contudo, o resultado não foi 
animador porque, levados à prática, con-
cluiu que os alunos “não compreendiam 
do que [ele] estava a falar” , faltando a ne-
cessária reflexão e adaptação. O proces-
so de maturação por que passou levou-o 
à convicção da necessidade da existência 
de um curso básico, a ser exigido por 
qualquer escola de artes, como viu acon-
tecer em Inglaterra. Isto porque, na sua 

opinião, “o Desenho aprende-se, de facto. 
Pode ensinar-se desenho a quem não sabe 
desenhar”. Esta a premissa em que assen-
taram as suas convicções como professor 
de desenho. Para ele, “desenhar é pensar” 
e só através de muita prática, observação 
atenta e questionamento da realidade é 
possível aprender pela visão e pelo tacto. 
Sá Nogueira sintetizou em três pon-
tos básicos “a educação da visão para a 
aprendizagem correcta da actividade de 
desenhar”. O primeiro ponto prende-se 
com a capacidade de avaliar proporções, 
em que o treino do estudante deverá 
conduzi-lo a uma capacidade de avaliação 
imediata da situação (forma das coisas, 
relação entre medidas, relação entre ob-
jectos, espaços que os separam ou apro-
ximam, etc.). O segundo relaciona-se 
com o conhecimento das marcas do de-
senho, ou seja, o ponto, a linha e a man-
cha. Aqui, o aluno deverá entender as 
respectivas propriedades, quando e quais 
as marcas a utilizar na representação do 
tema escolhido. Será fundamental que 
substitua o preconceito pela objectivida-
de, de modo a que o desenho retenha a 
atenção visual e comunique com clareza 
o que o provocou. O terceiro e último 
ponto, consequência dos dois preceden-
tes, relaciona-se com o entendimento do 
que é desenhável, ou seja, da consciência 
do território do Desenho. O estudante 
deverá saber retirar daquilo que encara (e 
que lhe enche o cérebro de informações) 
o que pode transformar em desenho. 

Susana Oliveira
(n.1967)

Licenciada em Pintura em 1991 pela Fa-
culdade de Belas-Artes da Universidade 
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do Porto, Susana Oliveira4 iniciou a ac-
tividade docente na Faculdade de Arqui-
tectura da Universidade Técnica de Lis-
boa em 1996, como Assistente Estagiária 
de Desenho I. 
Para Susana Oliveira, a abordagem feita 
à disciplina de Desenho I resultou das 
vivências pedagógicas anteriores de cada 
um dos membros do grupo que com ela 
colaboraram: à experiência que trouxe 
do Porto, como aluna da ESBAP e pro-
fessora Cooperativa de Ensino Artístico 
Árvore, juntou-se a de Susana Campos, 
das Belas-Artes de Lisboa e da Lusíada, e 
as de José Neves, Catarina Costa e Edu-
ardo Côrte-Real, todos ex-assistentes de 
Daciano da Costa. 
O ano era estruturado em três núcleos, 
correspondendo cada um a cerca de um 
trimestre lectivo. O primeiro abordava 
o conhecimento e experimentação dos 
diferentes materiais, instrumentos, su-
portes e técnicas e consequentes mar-
cas gráficas, bem como a compreensão 
e análise das mensagens gráficas (ritmo, 
composição, peso visual, tempo e es-
cala do gesto, contrastes e equivalên-
cias expressivas, sinestesias) e ainda a 
compreensão dos processos que levam 
à produção de marcas casuais para a 
sua reprodução intencional. O segundo 
trabalhava o reconhecimento do Dese-
nho como método rigoroso de análise e 
aquisição da capacidade de representação 
(configuração, enquadramento e compo-
sição), a apreensão das diferentes escalas 
de representação e o desenvolvimento 
da percepção e representação da massa 
e volume, assim como a introdução do 
tratamento gráfico de superfícies e cla-
ro/escuro. O terceiro núcleo consistia 
no estudo da percepção do espaço e sua 

representação, valorizavam-se aspectos 
como o valor atmosférico e a percepção 
e representação da luz, cometendo ao 
aluno a gestão do processo de trabalho, 
desde a conceptualização à comunicação, 
anunciando a necessidade de autonomia, 
de uma poética pessoal e de responsabi-
lização do desenho. 
A partir dos três núcleos definidos pelo 
programa, Susana Oliveira estruturava a 
sua acção pedagógica com base na explo-
ração de diversos temas que percorriam 
várias escalas, começando pela da mão, 
passando à do corpo e terminando na es-
cala arquitectónica. A introdução de cada 
tema de trabalho implicava sempre uma 
aula teórica, com imagens. 
Ao longo do ano, o aluno era incentivado 
a desenvolver o hábito de se fazer acom-
panhar diariamente por um bloco de de-
senhos. Nele, poderia dar continuidade 
ao trabalho prático das aulas e explorar 
até outras vertentes dos exercícios pro-
postos ou experimentar novas técnicas e 
materiais. 

Maria João Durão
(n. 1961)

Maria João Durão5 licenciou-se em Ar-
tes Plásticas em 1991 pela Fac. de Belas 
Artes de Lisboa e iniciou funções de do-
cência na Faculdade de Arquitectura da 
Universidade Técnica de Lisboa dez anos 
depois, com a leccionação da disciplina 
de Desenho I ou das semestrais Desenho 
I e II, da licenciatura em Arquitectura.  
A cadeira de Desenho I tem por objec-
tivo promover o entendimento do de-
senho como um produto da criatividade 
humana, enquanto meio de representa-
ção e interpretação da realidade, levan-
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do à investigação sistematizada dos ele-
mentos básicos que compõem a sintaxe 
visual. Pretende impulsionar o desenvol-
vimento de métodos e técnicas de repre-
sentação e a exploração das potencialida-
des gráficas e expressivas de diferentes 
materiais, instrumentos e suportes, ope-
racionalizar as categorias taxonómicas da 
pedagogia do Desenho e desenvolver o 
discernimento visual, a criatividade e a 
capacidade crítica de acordo com os va-
lores artísticos e estéticos.
Maria João Durão considera que as acti-
vidades associadas ao estudo do desenho 
nesta disciplina do primeiro semestre 
são essencialmente de natureza multidi-
mensional e, como acontece nos actos de 
observar e analisar, caracterizadas pela 
simultaneidade. Apesar das componen-
tes do desenho serem interdependentes 
– e para que os princípios estruturais da 
representação sejam investigados com a 
profundidade necessária nesta primeira 
fase de aprendizagem do desenho – cada 
“elemento básico” é metodologicamente 
associado ao anterior, havendo para cada 
unidade de estudo uma mudança de ên-
fase de acordo com os resultados preten-
didos.
Como objectivos gerais de Desenho II, 
aponta a conjugação de significados gráfi-
cos com as problemáticas da composição 
e do enquadramento na percepção e re-
presentação da profundidade do espaço, 
a investigação de processos de percepção 
e de representação do espaço arquitectó-
nico radicados tanto nos modos operati-
vos do desenho como no conhecimento 
objectivo dos mecanismos da percepção 
visual.
As estratégias metodológicas adoptadas 
em Desenho II requerem a aprendiza-

gem dos fenómenos elementares da per-
cepção visual, o que implica o recurso à 
exposição teórica dos conceitos de orga-
nização perceptiva e dos conceitos cog-
nitivos e fenomenológicos. Não obstante 
os elementos que constituem o espaço 
serem percepcionados através de expe-
riências passíveis de objectivação, na sua 
interpretação são convocadas faculdades 
intuitivas e imaginativas, pelo que é in-
centivada a pesquisa autónoma e criativa 
do aluno. 
Os exercícios propostos nesta discipli-
na semestral inscrevem-se no âmbito da 
percepção e representação do espaço, 
bem como das suas estruturas geradoras. 
Iniciam se pela investigação baseada em 
recolhas de imagens que contextualizam 
a temática dos respectivos exercícios.
A autonomia criativa, a fruição estéti-
ca e a capacidade crítica dos alunos são 
ainda adestrados e aperfeiçoados com o 
recurso a actividades complementares e 
de incidência frequente, nomeadamente 
através da aquisição do hábito do “diário 
gráfico” ou do caderno de croquis.

1.2. A DIDÁCTICA DO DESENHO II 

Daciano da Costa
(1933 – 2005)

Daciano da Costa iniciou em 1977 a ac-
tividade docente no ainda Departamen-
to de Arquitectura da Escola Superior de 
Belas-Artes de Lisboa. Após transição do 
curso de Arquitectura para a Faculdade, 
manteve-se ligado ao ensino do Desenho 
II até 1992. 
A estrutura pedagógica do programa as-
sentava no conceito de “desenho como 
processo” 6, contemplando as fases de 
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análise, de crítica e de síntese. Esta me-
todologia procurava “promover e gene-
ralizar a criatividade através da aquisição 
de um espírito científico e do hábito da 
crítica constante, não só no debate das 
ideias como, e sobretudo, na produção 
de objectos críticos”. Assim, os temas 
das lições e exercícios afins abarcavam, 
numa primeira fase, a “prática material 
do espaço e dos seus sistemas de comuni-
cação” e, numa segunda, a “identificação 
e solução de problemas”.
A disciplina de Desenho II subdividia-se 
em duas cadeiras semestrais, Desenho 
Analítico e Desenho Arquitectónico.
O programa de Desenho Analítico traba-
lhava a crítica ao ambiente e a percepção, 
descrição e fruição do espaço, em que o 
Desenho era explorado como forma de 
conhecimento e ligação à cultura mate-
rial. O programa de Desenho Arquitec-
tónico abordava o processo de desenho, 
metodologias e resolução de problemas 
para o controlo e transformação do am-
biente.
Os objectivos gerais das disciplinas pren-
diam-se “com fazer compreender e pra-
ticar o desenho como forma de conhe-
cimento, como ligação à materialidade e 
como fundamento de todas as activida-
des projectuais”.
A avaliação dos trabalhos não era feita 
em termos de “crítica estética” e final ao 
produto acabado; exercia-se antes sobre 
o percurso, “na perspectiva de uma pe-
dagogia socio-crítica”. 
Com a preocupação de uniformizar os 
critérios, Daciano organizava sessões 
com todos os assistentes, onde cada um 
trazia exemplos dos piores, médios e 
melhores trabalhos das suas turmas. 
No decurso do ano lectivo, os alunos 

eram incentivados a constituir um diá-
rio pessoal desenhado, ou “bloco de cro-
quis”, que os deveria acompanhar diaria-
mente.

Eduardo Côrte-Real
(n. 1961)

Eduardo Côrte-Real licenciou-se em Ar-
quitectura pela Faculdade de Lisboa em 
1984. Em 1985, entrou como assisten-
te na escola que o formou, trabalhando 
como assistente de Daciano da Costa. A 
responsabilidade científica de Desenho II 
foi-lhe confiada no período que decor-
reu entre a saída deste professor para o 
curso de Arquitectura do Design, em 
1992, e 1998. 
O programa de Desenho II dividia-se em 
três unidades temáticas. A primeira, in-
titulada Experimentação e análise pelo 
Desenho, dizia respeito à exploração 
da “variação de suportes e utensílios de 
marcar para representação do mesmo 
tema” 7, trabalhando questões como re-
presentação, equivalências de expressão 
e mensagens semelhantes. Após um pri-
meiro trabalho de diagnóstico, a propó-
sito do qual eram debatidos na aula te-
mas como a verosimilhança, adequação 
técnica, critérios gráficos, equilíbrio, ex-
pressão ou proporção, Eduardo Côrte-
Real avançava rumo à primeira unidade 
temática, Experimentação e Análise pelo 
Desenho. Aqui, pedia aos alunos que 
trabalhassem sobre suportes e formatos 
variados e com materiais riscadores de 
diferentes naturezas. A partir de mode-
los à escala da mão e à escala do corpo, 
os alunos eram levados à descoberta das 
potencialidades do sistema “formato - 
suporte - utensílio”, reconhecendo equi-
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valências de expressão e compreendendo 
a importância da observação no processo 
analítico que visa a compreensão das for-
mas e se concretiza na representação.
A segunda unidade temática, Luz e plas-
ticidade no Desenho, relacionava-se com 
o estudo de tramas, manchas, claro-es-
curo e cor. Côrte-Real subdividia-a em 
vários temas de trabalho, onde pretendia 
que o aluno compreendesse e explorasse 
as técnicas adequadas ao claro-escuro, às 
texturas e ao valor da cor, observasse a 
relação interior / exterior e aplicasse os 
conhecimentos adquiridos em exercícios 
variados. 
Finalmente, a terceira e última unidade, 
de clara “inspiração daciana”, intitulada 
Dinâmica e crítica do Desenho, remetia à 
“relacionação de formas planas: origem, 
crescimento, evolução, metamorfose” 
e ao estudo dos “contrastes: pequeno, 
médio, alto e rejeição”. Era trabalhada 
em duas etapas, uma sobre a “análise se-
quencial” como técnica de identificação 
sistemática dos elementos marcantes da 
imagem urbana, e outra que introduzia 
a “análise morfológica” como estudo da 
dinâmica da forma arquitectónica. 
Relativamente à primeira, Côrte-Real 
pedia aos alunos que identificassem os 
elementos marcantes de determinado 
percurso na cidade, procedendo em se-
guida à decomposição desse percurso em 
sequências e planos onde o campo visual 
sofria modificações, evidenciando as si-
tuações identificadas em croquis.
A fase da “análise morfológica” compre-
endia a realização de perspectivas sinté-
ticas, axonométricas e fotografias onde 
se exprimissem os elementos da forma 
“massa” e “espaço”. 
A adopção do “bloco de croquis” como 

peça obrigatória que acompanhava o 
aluno diariamente e durante todo o ano 
lectivo, foi outra das recomendações que 
Côrte-Real bebeu da experiência peda-
gógica vivida com Daciano da Costa. 
No termo de cada trabalho era feita uma 
sessão de avaliação, que se realizava com 
uma periodicidade quinzenal ou mensal, 
por vezes com a presença dos alunos.

Ana Leonor Madeira Rodrigues
(n.1957)

Entrou como Assistente Estagiária na 
Faculdade de Arquitectura de Lisboa 
em 1996, leccionando Desenho II até 
2004/05, continuando a partir desta 
data no ensino da disciplina, entretanto 
desdobrada em duas semestrais, Dese-
nho Arquitectónico I e II8.
O programa está dividido em duas áreas 
principais.9 A primeira, incentiva a ex-
ploração de uma relação intuitiva com 
o acto de desenhar, entendido como um 
modo de expressão criativo, quase lúdi-
co, onde a inteligência sensível encontra 
o seu modo de comunicação específico à 
profissão do arquitecto. A segunda, anali-
sa e ordena processos de observação que 
fomentam o entendimento da realidade 
percepcionada, explorando sistemas de 
representação diversos. Os temas de tra-
balho têm por objecto de estudo o corpo 
humano, a relação deste com o espaço e 
o espaço.
O programa do segundo ano prevê o de-
senvolvimento da capacidade de repre-
sentação do modo de pensar imagético 
e formal – específico ao pensamento 
arquitectónico – a exploração da capa-
cidade imaginativa e criativa individual 
através do modo de expressão gráfico do 
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desenho bem como a compreensão da 
relação entre o “corpo objecto” e o “cor-
po sujeito”.
Nas primeiras aulas, são praticados exer-
cícios de análise de formas, de destreza, 
desinibição e imaginação, alguns dos 
quais executados com a mão esquerda e/
ou sem olhar para o papel. Estes traba-
lhos permitem identificar dificuldades e 
o desenvolvimento de cada aluno. 
As aulas seguintes são sempre iniciadas 
com estes “exercícios de ginástica, tal 
como um pianista que faz o aquecimen-
to dos dedos”10 ocupando, pelo menos, a 
primeira meia hora da aula. O restante 
tempo é, no início do ano, dedicado ao 
tema da representação de espaços inte-
riores.
A meio do ano lectivo, inicia-se o tema 
do corpo com aulas de modelo, que de-
correm durante cerca de mês e meio, se-
guidas de duas ou três aulas dedicadas ao 
tema da cor. Os trabalhos propostos são 
baseados nas experiências realizadas por 
Itten. No final do ano, as aulas passam 
a processar-se na rua, relacionadas com 
o tema do espaço exterior. Este assunto 
propicia aos alunos o (re)conhecimento 
da cidade, privilegiando-se o estudo de 
bairros característicos e o registo rápido 
da paisagem urbana. 
Paralelamente aos trabalhos supramen-
cionados, Ana Leonor propõe ainda aos 
alunos a realização de um conjunto de 
“trabalhos temáticos”, acompanhados 
pela docente durante o período lectivo, 
mas cuja execução decorre extra-aula. 
Estes abrem a possibilidade do recur-
so a outras formas de expressão, como 
a fotografia, a infogravura, o vídeo, etc. 
Igualmente de realização extra-aula, é 
exigido aos alunos a elaboração de um 

diário gráfico, cujo objectivo é cultivar o 
hábito e o gosto pelo desenho. 
A avaliação contínua decorre natural-
mente ao longo do ano, com dois mo-
mentos de paragem para avaliação pon-
tual, o primeiro a meio do ano e outro 
no final. Os resultados são comunicados 
à turma, de forma a tornar claros os cri-
térios de avaliação e a poder esclarecer 
alguma dúvida que, eventualmente, pos-
sa surgir.

Teresa Pais
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NOTAS:

1 - VITRÚVIO – Vitrúvio: Tratado de Arquitectura. Lisboa : IST Press, 2006. pp 3

2 - Na impossibilidade de entrevistar Maria Velez, centrámos este estudo na Prova de Aptidão Pedagógica e 
Capacidade Científica (1987) Considerações acerca do Desenho Básico, e no Relatório para uma Aula Teórico-Prática no 
Âmbito do Programa da Disciplina de Desenho I – Desenho Básico: Estudo da percepção do espaço, do mesmo ano. As 
citações seguintes foram tomadas dos documentos acima referidos.

3 - As citações seguintes foram tomadas de NOGUEIRA, Sá – Comunicação: Os desenhos do desenho: no-
vas perspectivas sobre o ensino artístico. Porto : Edição da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 
Universidade do Porto, 2001, e das entrevistas publicadas em COSTA, Maria José Laranjeiro Pita da – Sá 
Nogueira – o artista e professor: a interculturalidade numa história de vida. Porto: Universidade Aberta, 1999. A 
pesquisa contou ainda com indicações transmitidas em conversa informal por Alexandra Quintas, sua assis-
tente na Faculdade de Arquitectura de Lisboa em 1989/90.

4 - Toda a informação e citações constam da entrevista concedida por Susana Oliveira, reproduzida em PAIS, 
Teresa – O desenho na formação do arquitecto: análise do processo de ensino das Faculdades de Arquitectura de Arquitec-
tura de Lisboa e do Porto. Porto: Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto, 2007. Tese de Mestrado 
em Práticas e Teorias do Desenho. Anexo 2, pp 308.

5 - A informação que se segue foi tomada quer da conversa oportunamente travada com Maria João Durão, 
quer de documentos de que a docente possui relativos ao trabalho que desenvolve.

6 - Esta e as citações seguintes são retiradas de COSTA, Daciano da – Recondução para Professor Convidado 
na Área Científica de Comunicação Gráfica da Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa. Lisboa : 
Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, 1990.

7 - Esta e as citações seguintes são retiradas do documento intitulado Ver pelo desenho: Desenho II, 2º ano. Trata-
se de um “manual” de apoio aos alunos, organizado pelos assistentes Eduardo Côrte-Real e Maria Eduarda 
Lobato de Faria em 1994, que sustentou o nosso estudo acerca dos exercícios desenvolvidos entre 1992 e 
1998.

8 - O nosso estudo incide sobre o trabalho desenvolvido por Ana Leonor Madeira Rodrigues na altura em 
que a disciplina funcionava em regime anual (entre 1996 e 2004).

9 - A informação relativa ao programa, objectivos e teor dos exercícios desenvolvidos foi-nos facultada pela 
docente.

10 - Esta e as citações seguintes são retiradas da entrevista concedida por Ana Leonor Madeira Rodrigues, 
reproduzida em PAIS, Teresa – O desenho na formação do arquitecto: análise do processo de ensino das Faculdades 
de Arquitectura de Arquitectura de Lisboa e do Porto. Porto : Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto, 
2007. Tese de Mestrado em Práticas e Teorias do Desenho. Anexo 2, pp 330.
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Os animais pintados nas paredes de Lascaux não estão lá como está a fenda 
ou a elevação do calcário.

Merleau-Ponty, O Olho e o Espírito

A ALEGORIA DA CAVERNA: (RE)PENSAR A VISUALIDADE
VÍTOR MURTINHO *

* CES / DEP. DE ARQUITECTURA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Se aquilo que se nos opõe é o mundo, 
é neste mundo, tendencialmente racio-
nalizado e cuja explicação é alicerçada 
em certezas, convicções e verdades pro-
batórias que erigimos, não um mundo, 
mas vários mundos, consoante o nosso 
propósito ou intenção. Neste mundo 
que não buscámos mas que se nos ofe-
receu, em primeira instância, encon-
trámos intuitivamente e na aparência, 
uma natureza disforme, corpos disper-
sos, conteúdos disseminados e dados 
não conceptualizados. Nesses primeiros 
momentos, quando ainda não tínhamos 
construído explicação, mas muito inti-
midados pela hostilidade do meio, pela 
agrura das intempéries, pela improba-
bilidade dos cataclismos, cedo inven-
támos os processos de venerabilidade, 
consagrámos a natureza, incentivámos 
a implementação de uma compleição 
divina. Com o sentimento de opacidade 
do mundo, embalados por conceitos de 
predestinação, sublimaram-se expectati-
vas emergentes com fundamento insigne 
ou de valor transcendental. É através do 
olho que mais facilmente nos ligamos 
ao mundo, que estabelecemos cadeias 

de interpretação, tenham as coisas vis-
tas valor simbólico ou de representa-
ção. Ou seja, quer as imagens retínicas 
sejam imagens representativas do real 
concreto, quer sejam imagens simbóli-
cas designando coisas abstractas e supe-
riores a elas, é por intermédio do órgão 
visual que acedemos, conceptualmente, 
ao mundo. Porém, definimos variados 
níveis de interpretação, conferimos dife-
rentes níveis de legibilidade às coisas: em 
Lascaux, as pinturas nas paredes, mesmo 
que sobre a aparência rugosa da caverna, 
são independentes da superfície calcária. 
Provavelmente, seduzidos pelo impacto 
visual da pintura, esquecemos a mate-
rialidade da superfície, e, em espécie de 
transe, admitimos percorrer livremente 
as paisagens pré-históricas e ser um ente 
participante na caçada. Nesse âmbito di-
remos que a imagem mostra e apaga o 
que mostra, pois no caso referido a re-
presentação oscila entre a presença de 
uma coisa ausente e a ausência de uma 
imaginação presente.1 
Tudo o que não se percebeu, tudo a par-
tir do qual não se obteve explicação, foi 
remetido para a esfera do transcendente, 
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para as extensões onde a Autoridade, em 
estádio superior e não conspurcável pe-
las vivências terrenas, definiu o univer-
so, deu notas fazendo sinfonia, levando 
a acreditar que afinal tudo – mas mesmo 
tudo – havia sido feito à imagem Celeste, 
cumprindo mesmo um desígnio sagrado. 
Quer esta versão do mundo e quer mes-
mo as que se lhe seguiram, foram sempre 
consideradas verdadeiras, mesmo quan-
do na impressão de potencial conflito en-
tre racionalidade e crença, se tentou não 
macular nenhum dos próprios conceitos, 
desviando as efabuladas evidências para 
o artifício do valor simbólico. A verda-
de encontramo-la tanto no literal como 
no metafórico, em relatividade, sabemos 
que o porto seguro tanto está no que nos 
é mostrado como no que nos é dito, tan-
to está no exemplificado como no expri-
mido.
No início o mundo ofereceu-se embre-
nhado por densa névoa que perturbava a 
vista, que dificilmente permitia objectiva 
visibilidade. Depois, com ciência, paula-
tinamente, desse manto espesso foram-
se retirando finas camadas permitindo 
que a atmosfera deixasse visionar para 
além deste nevoeiro induzido, fazendo 
crer que para além do destino traçado 
na profundeza das estrelas, havia afinal 
um outro, mais prosaico, mas mais de-
pendente da vontade dos homens, mais 
em conformidade com a liberdade de 
escolha e de decisão. À medida que se 
retiravam as finas camadas de opacida-
de, descobria-se a possibilidade do livre 
arbítrio, reconhecia-se um direito de 
agir sem coerção ou impedimento, ob-
viamente que sempre dentro dos limites 
da consciência e no respeito pela liber-
dade dos outros. Até porque, no sagra-

do, existe a presunção da instrução dos 
deuses já que mesmo com revelação di-
vina, este foi – ironia do destino – fixado 
e descrito pelos homens. Assim temos o 
mundo do transcendente, o mundo sub-
mundano, mas também o mundo real, 
com os seus múltiplos mundos, com as 
suas muitas substâncias, desde matéria, 
de energia, de ondas, de fenómenos, etc. 
A este propósito, Nelson Goodman dis-
se que “a feitura do mundo tal como a 
conhecemos parte sempre de mundos já 
disponíveis; fazer é refazer.” 2 No fundo, 
idealiza-se uma determinada concepção 
para a partir dela ou sobre ela, conjec-
turar uma outra e assim sucessivamente. 
Neste processo, estabelecem-se, muitas 
vezes, modelos internos, manipulando-
se bases abstractas como índices ou va-
riáveis, gerando ambientes artificiais e só 
muito esporadicamente – e nem sempre 
– se confrontam com o mundo real.
Mesmo não sendo especialistas em mú-
sica, mas somente atentos observado-
res nas particularidades que incentivam 
a sua promiscuidade com a geometria, 
constatamos que a natureza dos padrões 
muda quando sujeitos a diferentes orde-
nações. Por exemplo, os padrões perce-
bidos na tradicional escala de oitavas são 
diferentes dos percebidos na escala do-
decafónica.3 
Quando o compositor Schoenberg, na 
década de trinta do século passado de-
senvolveu a técnica de composição com 
doze notas, partiu das sete notas padrão, 
denominada de Dó maior, com as notas 
de dó a si, acrescentou cinco tons inter-
médios, fazendo aquilo que se designa 
como escala cromática. Como se perce-
be, e é aquilo que exclusivamente aqui 
nos interessa, é que sobre a base de um 
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sistema se cria um outro sistema que os 
eruditos consideram absolutamente ino-
vador e conceptualmente distinto do an-
terior, mesmo que fundado a partir dos 
mesmos alicerces, denotando neste caso 
um processo de preenchimento, mas 
noutros casos que não este, indiciando 
processos de eliminação. Pela sonorida-
de, ou provavelmente na partitura asso-
ciando símbolos próprios a vibrações e 
com uma padronização dita universal, 
definimos sistema estruturados com le-
gibilidade abrangente desde que se co-
nheça a linguagem.
No pensamento montamos ou descarta-
mos, as peças que, como desígnio, pos-
sibilitam a assemblagem dos complexos 
puzzles e que correspondem tanto à 
enunciação como à resolução de um pro-
blema. É no nosso interior que damos 
consistência aos mundos que diligente-
mente construímos, não tendo todos por 
desígnio a visibilidade. Na intimidade, na 
exterioridade, definimos conceitos, es-
tabelecemos leis universais que regulam 

a arquitectura dos mundos construídos. 
Nesses mundos, a sua realidade, tal como 
a realidade das representações, são ques-
tões protocolares e de hábito. Na lingua-
gem, tal como na música estabelecemos 
uma relação semântica entre símbolos e 
os seus correspondentes, fazendo com 
que existam vínculos e coincidência de 
significados entre a palavra falada e a pa-
lavra escrita tal como podemos encon-
trar similitudes entre o som musical e a 
pauta musical. Em ambos os casos des-
critos, quer na música quer na lingua-
gem, tanto funcionam no domínio do au-
ditivo como se expressam no domínio do 
visual. É óbvio que para a leitura de um 
texto, por exemplo um poema, ou para 
a interpretação de uma qualquer música, 
são questões fundamentais a capacidade 
interpretativa do declamante ou do mú-
sico, mas uma coisa é certa independen-
temente do talento, as bases estão já nas 
partes transformadas em ícones visuais. 
E, curiosamente estas duas áreas designa-
das como artes, apelam substancialmen-

Robert Fludd - A Arte da Memória, 1620
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te para a parte emotiva, o seu maior ou 
menor sucesso em termos de aceitação 
pode estar dependente do modo como 
talentosamente se faz a apresentação.
Neste nosso processo de perceber o 
mundo de o descrever, de o copiar, de 
o recriar, de o refazer, recorremos fre-
quentemente à múltipla instrumentação 
disponibilizada, tentamos inventar estra-
tégias que favoreçam a descrição, criamos 
modos de protocolarmente estabelecer-
mos similitudes entre o que constatamos 
existir e o que em cada momento inten-
tamos explicitar. E, nesta senda damos 
excelência à transformação dos fenóme-
nos em artifícios sígnicos com visibili-
dade. Na realidade, queremos que todas 
as nossas laborações no mundo, todas 
as nossas inquirições, mesmo os nossos 
sofismas, tendencialmente duplicados 
através de figuras, gráficos, esquemas, 
pautas, no fundo convertidos em algo 
cujo juízo, cujo entendimento, cuja aná-
lise, são estabelecidos em situação onde 
o órgão visivo é parte substancial e com 
primazia. Convém não ignorar, importa 
não esquecer que, na nossa relação com 
as coisas que nos rodeiam, é expectável o 
exercício do dever de apreciação. 
Na celebrada Alegoria da Caverna descri-
ta por Platão, e pensamos que não é de 
forma displicente, faz-se a celebração do 
olho e estabelece-se a sublimação deste 
sentido relativamente aos restantes. Não 
valendo a pena descrever com muito de-
talhe o episódio, interessa aquilo que res-
salta nesse contexto, mas antes não nos 
abstemos de fazer uso de um curto ex-
certo de A Republica: “Suponhamos uns 
homens numa habitação subterrânea em 
forma de caverna, com a entrada aberta 
para a luz, que se estende a todo o com-

primento dessa gruta. Estão lá dentro 
desde a infância, algemados de pernas 
e pescoços, de tal maneira que só lhes 
é dado permanecer no mesmo lugar e 
olhar em frente; são incapazes de voltar 
a cabeça, por causa dos grilhões; serve-
-lhes de iluminação um fogo que se quei-
ma ao longe, numa eminência, por detrás 
deles; entre a fogueira e os prisioneiros 
há um caminho ascendente, ao longo do 
qual se construiu um pequeno muro, no 
género dos tapumes que os homens dos 
«robertos» colocam diante do público, 
para mostrarem as suas habilidades por 
cima deles.” 4 Esta é a atmosfera descrita, 
pelo que, nestas condições, aqueles ho-
mens nunca viram de si mesmo ou dos 
outros, algo mais do que sombras projec-
tadas pelo fogo na parede da caverna. As-
sim sendo, estas criaturas julgavam que 
aquilo que viam correspondia a coisas e 
objectos reais, não tendo a mais peque-
na desconfiança, uma pequena dúvida de 
que o que se colocava diante deles eram 
antes as sombras do real. Mas, se alguém 
fosse arrancado desse degredo e fosse 
confrontado com o mundo das cores e 
dos seres vivos, certamente ficaria des-
lumbrado e estando agora mais perto da 
realidade faria uma outra ideia de verda-
de e consciencializaria a limitação e par-
cialidade daquilo que no passado lhe era 
apresentado. Depois, se novamente co-
locado em cativeiro, e lhe fosse pedido o 
julgamento sobre as sombras, mormente 
a chacota dos companheiros, ser-lhe-ia 
impossível não ter em consideração os 
conhecimentos anteriormente adquiri-
dos. Mas apesar das contrariedades, o 
nosso interlocutor estaria instrumentali-
zado para fazer um melhor juízo e uma 
mais competente análise sobre aquilo 
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que se lhe oferecia ao olhar.
No mundo da penumbra, mesmo não o 
consciencializando, descortinamos som-
bras, meros esboços das coisas originais. 
Sem a muleta da Geometria, sem a in-
teligência do desenho, ficamos condena-
dos a habitar um mundo das parecenças, 
a viver num universo da imprecisão. E, 
como todos sabemos: nem tudo o que 
parece é. A alegoria da caverna descrita 
em A Republica de Platão é neste contex-
to o pretexto, mas simultaneamente o 
mote, para estabelecer aquilo que para 
os profissionais da arte de manipulação 
do espaço constitui a evidência da com-
plementaridade entre o pensamento e 
a visualidade. Mas tal como expressou 
Bachelar, “a representação não é mais 
que um corpo de expressões, para co-
municar aos outros as nossas próprias 
imagens.” 5 Por essa ordem de razões, a 
realidade é mais aquilo que percebemos 
do que efectivamente aquilo que existe. 
No contexto socrático a situação narra-
da compara o mundo visível, através dos 
olhos à caverna da prisão e sendo o sol a 
luz da fogueira, no caso da transposição 
para o mundo real este, analogicamen-
te, corresponde ao mundo superior, um 
mundo cognoscível, sustentado pela ver-
dade e inteligência. Pelo que, aquilo que 
mais nos pode interessar é a inferição de 
que a educação é o meio eficaz, porque 
congrega o ensinamento de extrair no-
vos dados do que se apresenta, de formu-
lar mais desenvoltos raciocínios. Ou seja, 
valoriza-se o processo de conhecimento 
mas também se induz a um pensamento 
reflexivo, não somente estruturado nos 
dados imediatos, mas também e sobre-
tudo actuante. Assim a educação, explica 
Sócrates a Gláucon, não seria no contex-

to do diálogo aquilo que alguns contem-
porâneos apregoariam como “introduzir 
ciência numa alma em que ela não existe, 
como se introduzissem a vista em olhos 
cegos.” 6 Mas, antes, “seria por conse-
guinte, a arte desse desejo, a maneira 
mais fácil e mais eficaz de fazer dar a vol-
ta a esse órgão, não a de o fazer obter a 
visão, pois já a tem, mas, uma vez que ele 
está na posição correcta e não olha para 
onde deve, dar-lhe os meios para isso.” 7 
Esta problemática converge para a situ-
ação, bem abordada por Merleau-Ponty 
sobre a proactividade do olhar perante o 
real. Se ao nosso olho se opõe o mun-
do, no sentido de haver a potenciação 
de uma tensão, já que é devido ao facto 
de percorrermos as coisas com o nosso 
olhar que melhor o percebemos. Nessa 
lógica, as construções que vamos fazen-
do do real são suportadas nas imagens, 
nas impressões que vamos fazendo a par-
tir daquilo que nos cerca, mas a nossa re-
lação com o mundo, quando limitada à 
visão é mais no sentido da observação do 
que da apropriação. Através do olho ace-
demos ao mundo mas só pelo corpo nele 
imergimos. A interacção com o real faz-
-se sempre com recurso aos nossos mem-
bros, por isso, no processo contemplati-
vo, do olhar, limitamo-nos a observar as 
coisas. Todavia, nem sempre vemos aqui-
lo para que olhamos, já que olhar pres-
supõe direccionar a vista, mas, ver im-
plica ter consciência daquilo para onde 
se olha: se percebemos então vimos8. A 
ideia que fazemos das coisas só é possível 
por intermédio do pensamento ou seja, 
com recurso ao espírito. Em função dis-
so, a reflexão sobre o real pressupõe um 
acto judicatório sobre o percepcionado 
pelos olhos, mas devidamente assimilado 
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e trabalhado pela razão. As imagens que 
captamos do exterior, são impressas no 
espírito, guardadas no receptáculo da 
memória, mas sempre disponíveis para 
manipulação e para a actividade espiri-
tual. E, a sua recordação não será uma 
simples evocação mas uma forma de 
consciência organizada. Na nossa apre-
ensão do mundo real julgamos encontrar 
qualidades e propriedades permanentes 
nos objectos, na natureza, criando cons-
tâncias perceptivas, que pela muleta da 
memória, fazem com que geremos ca-
deias incessantes, muitas vezes incons-
cientes, entre o que vemos e aquilo que 
já tínhamos visto. Pelo que, em presença 
de imagens, perante algumas represen-
tações, descobrimos formas de prazer, 
avistamos prazer de reconhecimento, 
quer reencontremos o conhecido, quer 
rememoremos factos ou coisas passadas. 
E, provavelmente, nessas representações 
descobrimos a pertinência de espaço, de 
corpos e de profundidade, descortina-
mos a presença do tridimensional, mes-
mo quando confinados à ditadura do pla-
no. Razão certamente pela qual Platão 
disse que “toda a forma dos corpos tem 
profundidade; mas, toda a profundidade 
está, por sua vez e por natureza, necessa-
riamente envolvida pelo plano.” 9

Tudo o que nos rodeia apresenta-se 
como uma provocação aos nossos olhos, 
parece que as coisas existem para serem 
vistas e existem porque foram vistas. 
Esta dicotomia aparentemente fechada e 
circular tem uma premissa importante e 
que tem a ver com a intencionalidade do 
olhar. Pode existir uma coisa, estar mes-
mo perante os olhos, mas não ser visto, e 
isto não tem a ver com as questões mais 
actuais da nanoescala – ou microscópi-

cas – mas simplesmente com o facto de a 
querermos ver. Podemos olhar mas não 
ver, mas para ver temos de olhar. Muitas 
vezes só acreditamos naquilo que vimos, 
mesmo o improvável. Ver é acreditar.
Aquilo que o olho tem de mais distinto 
é a celebração da visibilidade, qualidade 
que também é extensível às imagens. Do 
real captamos imagens, coleccionamos 
aparências que gravamos em memória 
mas que não conseguimos exteriorizar 
de um modo exactamente igual como 
as vimos. Por isso construímos análogos 
na nossa mente e reproduzimos essas 
ideias através de imagens quer por decal-
que como a fotografia, quer por descri-
ção abstracta como a matemática, quer 
por desenho através da assunção de um 
código identitário entre o visto e o re-
presentado. Assim o olho absorve as ra-
diações, os estímulos que se lhe apresen-
tam, funcionando filosoficamente como 
espelho ou concentração do universo. 
A visão é pensamento condicionado. O 
olho, ligado ao cérebro, só capta aquilo 
que o excita e descodifica, só vê aquilo 
que lhe interessa ou que percebe através 
da bagagem que já adquiriu a montan-
te. Mas, para além da visão formada a 
partir do real, existe também a visão no 
pensamento. Esta não é provocada pelo 
mundo das coisas, esta é o resultado da 
introspecção, só a podemos pensar como 
pensamento, mesmo que posteriormen-
te lhe conceda a visualidade; na parte 
ou no todo. Logo, temos assumido a au-
tonomia entre alma e corpo. Se para a 
visão está implícito um pensamento, na 
verdade, no pensamento temos sempre 
presente o acto de “ver”, sempre no es-
treito garante de autonomia entre corpo 
e alma; entre elemento de relação com 



41

exterior e elemento intelectual também 
denominado por Merleau-Ponty como 
fábrica interna10. Mais, acrescentamos, 
no mundo do intelectual configuram-se 
ideias, estabelecem-se admissivelmente 
princípios indutivos de verdade, esbo-
çam-se configurações que dão visuali-
dade ao pensamento, como se imagem 
idealizada e imagem real gozassem dos 
mesmos atributos, como se tivessem so-
mente uma e a mesma finalidade. 
Mas o real que nos cerca, os objectos 
que temos, são coisas onde a tridimen-
sionalidade está presente. E, essa sensa-
ção, essa percepção, só é possível graças 
à visão binocular. Na nossa relação com 
o mundo, o espaço é uma evidência, é 
uma extensão onde se encontram todos 
os corpos do universo. Mas só o cons-
ciencializamos porque a visão através de 
dois olhos permite ver mais para além 
dos corpos, principalmente mais do que 
cada vista oferece ao olhar. O que vemos 
é o somatório de dois pontos de vista, 
enquanto no caso da visão ciclópica, um 
único olho não percepciona a tridimen-
sionalidade. Precisa de referências, pre-
cisa de se deslocar para perceber o modo 
como o espaço se articula. Para o ciclo-
pe, o espaço como que está constrangido 
ao plano. Existe espaço mas não se tem 
directamente a noção de que espaço. É 
como na circunstância da representação 
em perspectiva, tudo funciona articula-
do desde que se defina previamente uma 
regra e uma escala. O melhor exemplo 
que nos lembramos sobre o que acabá-
mos de afirmar é a caso de um retrato de 
que Sartre fala em A Náusea e onde uma 
pessoa de pequena estatura é represen-
tada com objectos à sua escala, criando 
o efeito, no conjunto, de que o retrato 

tem um tamanho – dito – normal.11  Aí, 
pela perspectiva, pela deturpação da es-
cala, tudo acontece na espessura do pla-
no, vemos espaço mas é conceptual, é da 
geometria. Temos profundidade porque 
protocolarmente a aceitámos, na geo-
metria. Na ausência do objecto verda-
deiro vemos o objecto tal como se nos 
apresenta intuitivamente na percepção 
comum. Temos e vemos espaço onde não 
existe espaço, só conceptual. Temos lar-
gura, temos altura, mas para a profundi-
dade só por artifício, só ardilosamente e 
por intricada inclusão de signos, vemos 
esta dimensão extensa que no real, por-
que representado, está comprimida. Na 
metáfora do olho como janela para o 
mundo ou na representação como janela 
no mundo, temos sempre um cristalino, 
o do olho ou da fenestração. Na janela fí-
sica o vidro transparente mantém o espa-
ço contido já que o observador vê através 
desta mas está impedido de se transpor 
para o espaço da representação. Mas que 
vontade temos, tantas vezes, de ultrapas-
sar o plano, intentar tal como no espe-
lho de Alice, trespassar aquela superfície 
cristalina untada com chumbo... Por essa 
índole de razão, Merleau-Ponty, cons-
ciente de que o mundo mais de que se 
apresentar à nossa frente, disse que este 
nos envolve, está à nossa volta.12  Por essa 
razão, na representação o espaço desen-
volve-se para lá da superfície do quadro, 
mas, na realidade o espaço está sempre à 
nossa volta.
Pelo rigor, pela interacção, que a geo-
metria e o desenho suscitam, estabe-
lecemos modelos vinculativos que dão 
visibilidade ao pensamento, que tornam 
o pensamento uma coisa eminentemen-
te visual. De facto, em termos normais, 
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todo o pensamento apela à visualidade, 
induz para uma capacidade inata de no 
interior da caverna craniana se gerarem 
imagens que, no limite e com ciência 
designam objectivamente coisas reais. O 
modelo mais seguro que possuímos para 
designar o objectivo é o modelo geomé-
trico. A imagem, conceptualmente geo-
métrica ou geometrizável, é quem me-
lhor medeia o mundo real relativamente 
ao pensamento. Contudo, a imagem 
criada pela geometria é uma imagem 
inventada, que não tem correspondên-
cia direta no real. Até porque “a geo-
metria não existe no nosso mundo, fora 
do discurso da ciência.” 13 No real, não 
existem traços ou medidas, estes só têm 
equivalentes no espaço mental, concep-
tual ou representado. Mesmo a largura, 
a altura ou a profundidade, dimensões 
que posicionam as coisas, estabelecem 
relações com unidades fundamentais 
que, conceptualmente permitem aferir 
e comparar criteriosamente as quanti-
dades mensuráveis, transformam o caos 
aparente em ordem e regularidades. Na 
geometria, pela geometria, verificamos 
determinadas propriedades, inclusi-
vamente medimos as dimensões reais 
mas também as dimensões do nosso 
entendimento. Mesmo no mundo real 
projectamos planos imaginários, cria-
mos superfícies intuitivas de suporte.
Não fomos nós que criámos a abóbada 
celeste com as estrelas penduradas, apre-
sentando para os crentes, os signos do 
zodíaco? A metricidade que reconhece-
mos nas coisas, a metricidade que inves-
timos nas coisas colocam-nos como uma 
espécie de demiurgos que conseguem 
criar, ou pelo menos recriar, todos as es-
pécies, todos os exemplares do mundo. 

Pela metricidade, alcançamos conceitos 
puros que dependuramos no mundo 
asséptico do nosso pensamento. Sem 
conspurcações, na frequência do éter, 
no vazio da mente, estabelecemos prin-
cípios e fins acreditando num estado de 
gnosiologia ou de conhecimento pleno. 
Na mente perdemos a noção de limites, 
estendemos e distendemos o espaço. As 
imagens do pensamento, no pensamen-
to, não se preocupam com a particula-
ridade, mas antes, pretendem congregar 
caracteres de universalidade potencial.
A Aristóteles é tradicionalmente atri-
buído o conceito que “nada existe no 
entendimento que não tenha estado an-
teriormente nos sentidos”, frase que o 
filósofo Locke gostava de usar e à qual 
Leibniz retorquiu: “a não ser o próprio 
entendimento”. E, não se sabendo exa-
tamente aonde aparece explicitamente 
esta referência aristotélica, é precisa-
mente no tratado Da Alma, designada-
mente no livro III quando o autor de-
fende o princípio de que é nas formas 
sensíveis que as formas inteligíveis exis-
tem, ajudando a configurar a ideia de que 
o entendimento é fundado a partir das 
impressões sensoriais, ou seja de algum 
modo a partir do real.14  Nihil est in in-
tellectu, quod non fuerit in sensu, excipe: nisi 
ipse intellectus é o original da expressão 
leibniziana que aparece nos Novos Ensaios 
sobre o Entendimento Humano.15  E, se na 
aparência, se procede à explicação da in-
teligência do conhecimento segundo um 
ponto de vista empírico, na verdade, a 
ênfase sobre o fato de o próprio enten-
dimento estar na mente excepciona este 
relativamente a nada chegar à inteligên-
cia sem passar primeiro pelos sentidos.
No entanto, diremos nós que, o conhe-



43

cimento, o pensamento, sem visibilidade 
não tem qualquer interesse, é asséptico e 
provavelmente inconsequente. É no visí-
vel que partilhamos os dados, comparti-
lhamos as deduções e os resultados. Com 
esse conhecimento poderemos elaborar 
novo conhecimento, superar filosofica-
mente o dilema, dar com alavanca mo-
vimento ao mundo como se, com força 
mas também com espanto, tivéssemos 
encontrado o ponto de apoio que faltava 
a Arquimedes. A partir do real julgamos 
reconhecer padrões, o que em grande 
medida, nalguns dos casos, correspon-
de a inventá-los. Esses análogos tolerá-
veis são efectivamente uma espécie de 
sombra do real ou antes uma imagem 
das sombras. Efectivamente, estabele-
cemos naturezas simbólicas que, cele-
brando o corpo, delimitando os objectos 
de pensamento, constituem quadros de 
referências, muletas de inteligibilidade.
Não resistimos a registar um excerto de 
“As Imagens – Ensaio sobre a memória e 
a imaginação” do padre Émile Peillaube: 
“As imagens são necessárias para a for-
mação dos conceitos, não há um único 
conceito que seja inato. A abstracção tem 
precisamente por objectivo, na sua fun-
ção original e geradora do inteligível, 
de nos elevar acima da imagem e pensar 
o objectivo sob uma forma necessária 
e universal. O nosso espírito não pode 
conceber directamente outro inteligível 
que não seja o inteligível abstracto; e o 
inteligível abstracto não pode ser pro-
duzido a não ser a partir da imagem e 
com a imagem pela actividade intelec-
tual. Toda a matéria susceptível de ser 
explorada pela inteligência é de origem 
sensorial e imaginativa.” 16 Ou seja, as 
formulações que fazemos em termos in-

telectuais são alicerçadas, normalmente, 
a partir da nossa experiência prática e 
na esfera sensível. Daí que no campo da 
abstracção, os conceitos que formulamos 
são sempre desenvolvidos por nós e se 
recorrentes a imagens, estas são armadas 
a partir das nossas impressões sensoriais 
sobre o real. Mesmo a imaginação, en-
quanto capacidade inata de invenção, é 
desenvolvida regularmente a partir da 
realidade do mundo exterior, mesmo 
que adaptada ao entendimento. O Pen-
samento está de certa forma agrilhoado 
enquanto o espírito está conceptualmen-
te liberto, mas na passagem do abstracto 
para o concreto, tende-se quase sem-
pre para a visualidade e sobre isto apa-
rentemente não vislumbramos recurso.
De volta à imagem de Arquimedes, di-
remos que por nós, vamo-nos manter 
com os pés bem assentes na terra, te-
mos ponto de apoio mas não pretende-
mos elevar o mundo, somente esperar 
que pelo menos vos tenha criado algu-
mas imagens, suscitado provocações, 
pensamentos com imagens e que, de-
pois deste discurso, a vossa percepção, 
no vosso espírito, tenha mais algum 
significado do que uma simples corti-
na de fumo, que distrai, mas depois de 
desaparecer já ninguém se lembra dela.

Vítor Murtinho
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NOTA DA DIRECTORA:
Dado o interesse que pensamos que este artigo tem para o nosso público-alvo (e ainda que o mesmo tenha 
já sido publicado na revista “Educação & Matemática” n.º 101), editamos agora a segunda parte, sobre as 
transformações geométricas.

* PROFESSOR DE MATEMÁTICA

REFLEXÕES SOBRE A GEOMETRIA (II)1

EDUARDO VELOSO *

Conforme previsto na parte I desta refle-
xão sobre a geometria, iremos tentar res-
ponder agora ao mesmo tipo de questões 
que enunciámos no primeiro artigo - o 
que fazem os geómetras, de que proble-
mas se ocupam, que métodos usam para 
resolver esses problemas ou para provar 
as suas afirmações? - mas tomando ago-
ra como ponto de partida, em lugar das 
construções geométricas, as transforma-
ções geométricas. Para poder mostrar 
de início a riqueza e diversidade deste 
tema, não vamos de imediato impor uma 
definição de transformação geométrica, 
mas sim apresentar alguns exemplos de 

transformações geométricas e a sua uti-
lização na resolução de problemas ou 
demonstração de resultados, deixando as 
sistematizações para mais à frente neste 
artigo.

PROJECCÃO CENTRAL

Consideremos dois planos, a e b, não 
paralelos2, e um ponto O exterior aos 
dois planos (figura 1. em baixo). Pode-
mos “em geral” fazer corresponder, a 
cada ponto P de a, um ponto P’ de b, 
da seguinte forma: consideramos a recta 
PO e a sua intersecção com o plano b, e 

designamos esse 
ponto por P’ (na 
figura, apenas 
está representa-
do o segmento 
PP’). Diremos 
então que a 
correspondên-
cia P→P’, assim 
estabelecida, é 
uma projecção 
central de a “so-Figura 1
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bre” b, com centro no ponto O e que P’ 
será a imagem de P por meio desta pro-
jecção central. Trata-se de um primeiro 
exemplo de transformação geométrica. 
Naturalmente, da mesma forma podemos 
considerar a transformação geométrica 
inversa, ou seja a que faz corresponder 
a cada ponto Q’ de b um ponto Q de a.
Escrevemos “em geral” e “sobre” entre 
aspas para fazer notar o seguinte:
- existem pontos em a que não têm ima-
gem em b, basta que a recta PO resulte 
paralela a b;
- pela mesma razão, a aplicação P→P’ não 
é sobre, ou seja existem pontos em b que 
não são imagem de nenhum ponto de a.
Para que a projecção central seja uma 
verdadeira bijecção de a sobre b, junta-
mos aos “habituais” pontos da geometria 
euclidiana um novo conjunto de pontos 
que intuitivamente designamos por pontos 
no infinito. Neste processo, característico 
do trabalho em geometria, deixamo-nos 

conduzir ao mesmo tempo pela intuição 
geométrica e pela regra fundamental de 
trabalhar com os conceitos primitivos 
de cada teoria exclusivamente de acor-
do com as regras (axiomas) que fixámos 
de início e não com as nossas intuições 
avulsas (v. caixa Elementos impróprios).
Neste artigo, as rectas, planos e o espaço 
que consideramos estão sempre amplia-
dos com os pontos impróprios.Se pelo 
ponto O fizermos passar um plano parale-
lo a b, ele irá intersectar o plano a numa 

Figura 2

recta u (figura 1, na página anterior). Os 
pontos de u são precisamente os pontos 
de a que não tinham imagem em b, e que 
agora têm como imagens pontos da rec-
ta do infinito de b. Se imaginarmos um 
ponto A em u,a imagem de A, por meio 
da correspondência P→P’, será um dos 
pontos da recta do infinito de b. Con-
siderações análogas, pensando agora na 
transformação inversa Q’→Q, levariam 
à consideração da recta v, no plano b.
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Assim, dados dois planos a e b, e um 
ponto O exterior aos dois planos, sabe-
mos definir a projecção central de a so-
bre b com centro em O, a qual é uma 
bijecção. A cada figura F (conjunto de 
pontos) em a fica a corresponder uma 
figura F’ em b, a imagem de F por meio 
da projecção central. Tanto F como F’ 
podem conter pontos próprios e impró-
prios. Na figura 2 (na página anterior) 
considerámos algumas figuras em a 
(duas rectas r e s concorrentes num pon-
to de u; duas rectas paralelas n e m; três 
circunferências c1, c2 e c3) e determi-
námos - com o auxilio do Sketchpad - as 
imagens correspondentes em b.
O leitor, se não tem experiência de tra-
balho com projecções centrais, deve 
procurar visualizar os diferentes casos 
anteriores e tentar encontrar justifica-
ções intuitivas para as imagens r’, s’, n’, 
m’, c’1, c’2, c’3 (em b) obtidas por meio 
da projecção central. Note que c’1, c’2, e 
c’3 são respectivamente uma elipse, uma 
parábola e uma hipérbole.
Os geómetras recorrem a projecções 
centrais para resolver problemas e de-
monstrar teoremas, como veremos no 
ponto seguinte.

TEOREMA DE DESARGUES

O arquitecto francês Girard Desargues 
(1593-1662), um contemporâneo de 
Descartes, apresentou diversos resul-
tados que constituem, por assim dizer, 
uma antecipação da geometria projectiva 
que viria a ser desenvolvida no séc. XIX.
O teorema de Desargues diz respeito a 
dois triângulos, ABC e A’B’C’, perspectivos 
a partir de um ponto P. Quer isto dizer que 
as rectas AA’, BB’ e CC’ são concorrentes 
no ponto P. Desargues afirma que esta 
condição implica que as intersecções de 
AB com A’B’, AC com A’C’ e BC com B’C’ 
são colineares.
Existem duas versões deste teorema - 
ditas “no plano” e “no espaço” - confor-
me os triângulos estão no mesmo plano 
ou em planos diferentes. O teorema de 
Desargues no espaço é muito fácil de de-
monstrar, e começamos por ele - apoian-
do depois a demonstração “no plano” na 
versão espacial já demonstrada.
Sejam então ABC e A’B’C’ os triângulos 
dados, respectivamente nos planos a 
e b, e seja O o ponto a partir do qual 
são perspectivos (figura 3). O plano que 
contém os pontos AA’CC’ encontra a in-

Figura 3 Figura 4A
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ELEMENTOS IMPRÓPRIOSNa figura, uma recta 
b roda em torno do 
ponto O, tomando as 
sucessivas posições 
b1, b2, b3, … A sua 
interseção com a é 
sucessivamente I1, 
I2, I3, … e intuitivamente podemos considerar que essa intersecção se afasta inde-
finidamente e que quando a recta b ficar paralela a a essa intersecção é um ponto no 
infinito da recta a (e também da recta b, obviamente); assim, ao conjunto dos pontos 
«habituais» de cada recta (a que é costume chamar pontos próprios) iremos acrescen-
tar um novo ponto (o ponto no infinito, que é costume designar por ponto impróprio). 
Ao mesmo tempo, ao conjunto dos pontos próprios e as rectas «habituais» de um pla-
no a, iremos acrescentar os pontos impróprios de todas as rectas de a, cujo conjunto 
chamaremos recta do infinito do plano a.

Ocorre perguntar: porquê apenas um ponto impróprio, e não dois - um para «cada 
lado» da recta? Porque razão chamamos ao conjunto dos pontos impróprios de um 
plano recta (do infinito)? A resposta é simples: porque queremos que as regras que 
geriam as relações entre os antigos pontos, rectas e planos se mantenham em relação 
aos novos conceitos (ampliados):
     - Dois pontos A e B definem uma recta
         Se um dos pontos (por exemplo A) é impróprio (por exemplo da recta a), a recta 
definida por A e B é a recta que passa por B e é paralela a a. Se os dois pontos A e B são 
impróprios e distintos, então são os pontos do infinito de duas rectas não paralelas a 
e b e a recta AB é a recta do infinito de um plano definido por um ponto qualquer do 
espaço e duas rectas passando por esse ponto e paralelas a a e a b.
Nota: se uma recta tivesse dois pontos impróprios, esses dois pontos determinavam 
não uma recta mas um feixe de rectas paralelas.
     - Duas rectas definem um ponto (a sua intersecção)
       O caso das duas rectas serem paralelas não é agora excepção, o ponto que defi-
nem é o ponto impróprio de ambas. Os pontos impróprios de um plano podem ser 
associados aos feixes de rectas paralelas (ou seja, às direcções) desse plano.
     - Dois planos definem uma recta (a sua intersecção)
     Dois planos paralelos definem a recta imprópria comum a ambos. Quanto ao 
conjunto de todos os pontos impróprios do espaço. convenciona-se que formam um 
plano, o plano do infinito. O leitor poderá constatar, pensando um pouco, que esta 
convenção, embora com uma origem não tanto intuitiva como as anteriores, conti-
nua a preservar, e mesmo simplificar, as relações entre (a nova totalidade) de objectos 
(pontos, rectas e planos) do espaço.3 e 4
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tersecção de a e b num ponto em que 
concorrem AC e A’C’. O mesmo aconte-
ce relativamente aos pares de rectas AB 
e A’B’ e BC e B’C’, logo o teorema fica 
demonstrado no espaço.
Para a demonstração do teorema de De-
sargues no plano5, consideramos agora 
os triângulos ABC e A’B’C’ no plano a 
perspectivos a partir de um ponto O (fi-
gura 4A, na página 47). Fazemos passar 
por O uma recta e, não situada no plano 
a, e sobre e consideramos dois pontos 
distintos W1 e W2, exteriores ao plano a 
(figura 4B). Como O, A e A’ são colinea-
res, as rectas AW1 e A’W2 são complana-
res e encontram-se num ponto, seja A”. 
Analogamente, obtemos os pontos B” e 
C”. Seja b o plano do triângulo A”B”C” (fi-
gura 4C). Mas então ABC e A”B”C” (resp. 
A’B’C’ e A”B”C”) são dois triângulos em 
planos diferentes (a e b) e perspectivos 
a partir de W1 (resp. W2). Logo, pelo 
teorema de Desargues no espaço, AB e 
A”B” (e também A’B’ e A”B”) encontram-
se num ponto de i, intersecção de a e b 
e portanto o mesmo acontece a AB e A’B’ 
(resp. AC e A’C’ e BC e B’C’). Fica assim o 
teorema demonstrado.
Pense o leitor um pouco sobre algumas 

Figura 4B Figura 4C

características desta demonstração. De-
finimos previamente uma transformação 
geométrica - a projecção central de um 
plano a sobre um plano b. A transfor-
mação geométrica foi definida como 
uma bijecção entre os dois planos (para 
o que ampliámos cada plano com o con-
junto dos seus pontos impróprios - a sua 
recta do infinito). Não é dificil constatar 
que esta transformação geométrica pre-
serva o conceito de ponto (isto é, trans-
forma pontos em pontos), bem como 
o conceito de recta e de intersecção de 
duas rectas (a intersecção de duas rectas 
- ponto próprio ou impróprio - é trans-
formada na intersecção das suas imagens 
- ponto próprio ou impróprio).
Foi tendo em conta as propriedades 
(colinearidade e incidência) que ficam 
invariantes por projecção central que 
pudemos demonstrar o teorema de De-
sargues no plano a partir do teorema de 
Desargues no espaço. Nos dois pontos 
seguintes, vamos introduzir a projecção 
paralela, constatar algumas proprieda-
des invariantes para essa transformação 
geométrica e apresentar um exemplo de 
utilização semelhante - mas muito mais 
elementar.
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PROJECCÃO PARALELA

Consideremos de novo dois planos a e b 
não paralelos. Seja d uma recta exterior 
aos dois planos e não paralela a qualquer 
deles (figura 5). A cada ponto P do pla-
no a fica a corresponder um ponto P’ 
do plano b, a intersecção com b da rec-
ta que passa por P e é paralela a d. Essa 
correspondência biunívoca é uma trans-
formação geométrica, dita projecção pa-
ralela de a sobre b. Na figura 5 estão 
representadas diversas figuras no plano 
a (um triângulo, duas rectas paralelas e 
uma circunferência) e foram determina-
das, com o auxílio do Sketchpad, as suas 
imagens em b por meio da projecção pa-
ralela. Se os planos a e b são considera-
dos euclidianos (isto e, sem adjunção das 
rectas no infinito) nada há a acrescentar, 
apenas podemos constatar que a ima-
gem de qualquer circunferência é sem-
pre uma elipse e que rectas paralelas são 
transformadas em rectas paralelas (basta 
pensar que as suas imagens são obtidas 

Figura 5

pela intersecção de dois planos paralelos 
- os que passam por r e s e são paralelos a 
d - com o plano b.
Se a e b são planos projectivos, devemos 
notar que:
- a projecção paralela (bem como a sua 
inversa) transforma pontos próprios em 
pontos próprios - dado que a direcção de 
projecção não é paralela a qualquer dos 
planos;
- em consequência, transforma pontos 
impróprios em pontos impróprios - de 
resto, isso pode exprimir-se pelo facto 
de rectas paralelas serem transformadas 
em rectas paralelas;
- como nenhum ponto da circunferência 
é enviado para o infinito, a imagem de 
uma circunferência é sempre uma elipse.

Uma outra propriedade da projecção 
paralela é o facto de deixar invariante 
a razão dos comprimentos de dois seg-
mentos colineares (ou paralelos) (para 
concluir imediatamente no caso da coli-
nearidade, basta observar a figura 6).
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EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
DA PROJECÇÃO PARALELA

Vamos utilizar a projecção paralela para 
provar que:

As três medianas de um triângulo
intersectam-se num ponto.

Seja A’B’C’ um triângulo qualquer num 
plano b. Seja a um plano qualquer, dis-
tinto de b, contendo o segmento A’C’. 
Construamos em a um triângulo equilá-
tero tendo o segmento A’C’ como lado, e 
designemos por B o terceiro vértice (fa-
çamos A  A’ e C  C’). Consideremos a 
projecção paralela de a sobre b definida 
pela direcçao BB’ (figura 7).

A imagem do triângulo equilátero ABC 
pela projecção paralela que definimos é 
o triângulo A’B’C’ dado. As três media-
nas do triângulo equilátero são as bissec-
trizes dos ângulos internos, e por isso 
encontram-se num ponto D que é o cen-
tro da circunferência inscrita. Por outro 
lado, os pontos médios dos lados do tri-
ângulo equilátero, dado que como vimos 
a razão dos comprimentos de segmentos 
colineares é invariante nas projecções 
paralelas, tem por imagens os pontos 
médios M’1, M’2 e M’3. Portanto as me-
dianas do triângulo A’B’C’ encontram-se 
num ponto D’ (imagem de D pela pro-
jecção paralela).

Figura 7

Figura 6
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À PROCURA DA UNIDADE

Na reflexão que estamos a fazer sobre 
os processos de trabalho em geometria 
- sendo o foco deste artigo as transfor-
mações geométricas - temos até agora 
investido em campos pouco explorados 
na geometria do ensino básico e secun-
dário. Introduzimos a projecção central 
de um plano a sobre um plano b (não 
paralelos) e fomos levados a inventar os 
elementos impróprios (pontos, rectas e 
planos) e a compreender que embora a 
projecção central transforme rectas em 
rectas, não preserva outros conceitos 
ou noções a que a geometria, por assim 
dizer, nos tinha habituado: rectas para-
lelas são transformadas em rectas con-
correntes, certas rectas concorrentes 
são transformadas em rectas paralelas, 
os pontos médios dos segmentos deixam 
de o ser nos segmentos transformados - 
ate os próprios segmentos podem, por 
transformação, deixar de ser segmentos5 
- enfim, pouco parece resistir a uma pro-
jecção central… No que diz respeito à 
projecção paralela entre dois planos não 
paralelos, a situação parece não ser tão 
“desastrosa”, dado que o paralelismo é 
conservado, os pontos médios também, 
os segmentos transformam-se sempre 
em segmentos, mas por exemplo dois 
segmentos com igual comprimento po-
dem deixar de o ser (note por exemplo 
que na figura 7 os lados do triângulo 
equilátero AB e BC são transformados 
nos segmentos dados A’B’ e B’C’, não ne-
cessariamente iguais)…
Assim, pudemos observar como em 
geometria se caminha em novas direc-
ções, se inventam novas transformações 
e conceitos, e se resolvem problemas e 

provam resultados com a ajuda dos no-
vos entes geométricos que vão sendo 
criados.
No entanto, a par deste tipo de trabalho 
eminentemente criativo, tem existido 
sempre na matemática, e em particu-
lar na geometria, processos de trabalho 
e investigação com uma finalidade que, 
não excluindo a criatividade, colocam o 
acento tónico naquilo que poderíamos 
chamar a procura da unidade. Apenas um 
exemplo, em termos simples, de uma 
interrogação que seria natural levantar 
neste ponto do nosso percurso: 
- a projecção central e a projecção parale-
la são exemplos de transformações geo-
métricas - termo ainda indefinido neste 
artigo, note-se - tais como as isometrias 
e semelhanças; mas enquanto  naquelas 
as correspondências consideradas são en-
tre planos, nas isometrias e semelhanças 
essas correspondências são entre pontos 
do mesmo plano; há alguma maneira de 
conferir coerência e unidade ao modo 
como introduzimos estes entes geomé-
tricos a que chamamos transformações?

Veremos que sim, e caminharemos no 
sentido dessa unidade no resto deste 
artigo. Como, na geometria elementar 
do ensino básico e secundário, as trans-
formações geométricas estudadas são 
de um plano sobre si mesmo, é essa si-
tuação que vamos explorar em seguida, 
e é nesse contexto que iremos procurar 
encontrar alguma unidade no modo de 
integrar as transformações geométricas 
no estudo da geometria em geral.
Portanto, os tipos de transformações 
que iremos considerar (isometrias, se-
melhanças, afinidades e projectividades) 
serão correspondências pontuais de um pla-
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ISOMETRIAS E SEMELHANÇAS A PARTIR DE PROJECÇÕES
Comecemos por notar que, depois da introdução dos elementos impróprios, a pro-
jecção central e a projecção paralela passam a corresponder a um único conceito, o 
de projecção de a sobre b a partir de um ponto do espaço (ampliado). Se o centro 
da projecção é um pronto próprio, estamos na situação da projecção central, se é 
um ponto impróprio, temos uma projecção paralela.
Quando definimos a projecção (central ou paralela) de a sobre b, tivemos o cuida-
do de especificar que supomos os planos não paralelos. Isto porque queríamos cair 
em situações novas.
Na realidade, ao imaginarmos uma 
projecção central (de centro O) en-
tre dois planos paralelos a e b pode-
mos considerar que estamos a partir 
uma dilação (ou homotetia) espacial, 
de centro O, e que essa dilação trans-
forma figuras do plano a em figuras 
homotéticas no plano b (figura 8A). 

Por sua vez, uma projecção parale-
la entre dois planos paralelos a e b 
preserva a distância entre dois pon-
tos, e reduz-se a uma translação no 
espaço, que transforma figuras no 
plano a em figuras iguais no plano 
b (figura 8B). É possível, a partir da-
qui, obter qualquer semelhança - e 
não apenas a dilação - (resp. qual-

quer isometria - e não apenas a translação), através da composição de projecções 
centrais (resp. projecções paralelas) entre planos paralelos.

Figura 8A

Figura 8B

no sobre si mesmo. No entanto, poderiam 
existir outras opções, como poderá ver 
na caixa Isometrias e Semelhanças a partir 
de projecções.
Adoptaremos a definição habitual de 
transformação geométrica no plano7. 
Sendo dado um plano projectivo a, uma 
transformação geométrica é uma aplica-
ção (função) T biunívoca de a sobre si 
mesmo, ou seja, faz corresponder a cada 
ponto P de a um (e um só) ponto P’ de 
a - designado imagem de P por meio de 

T - e, além disso, para todo o ponto Q’ 
de a existe uma pré-imagem Q em a (ou 
seja, tal que T(Q) = Q´).

ISOMETRIAS E SEMELHANCAS8

Devemos analisar quais as implicações 
de estarmos agora a trabalhar no espaço 
projectivo, dado que as definições ha-
bituais de isometrias e semelhanças são 
em geral dadas no espaço euclidiano não 
ampliado. Recordemos que a cada recta 
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PROJECTIVIDADES E AFINIDADES

Pretendemos agora definir dois tipos de 
transformações pontuais de um plano 
sobre si mesmo com propriedades aná-
logas às das projecções central e paralela 
entre dois planos.
Seja a um plano e construamos uma 
cópia de a, a1, numa posição diferente 
de a. Podemos por exemplo considerar 
uma recta própria j de a, rodar a de um 
certo ângulo em torno de j e obter assim 
a1 (figura 9A). Tomado um ponto qual-
quer O para centro de projecção, defi-
nimos como anteriormente a projecção 
central de a sobre a1, de centro O. O 
triângulo A’B’C’ em a1 será a imagem, 
por esta projecção central, do triângulo 
ABC do plano a. Desfazendo agora o des-
locamento de a (neste caso a rotação em 
torno de j) iremos obter no plano a a 
figura A’B’C’.
Fica assim definida uma transformação 
geométrica de a sobre si mesmo, a que 
chamaremos ainda projecção central 
(por vezes também designada por pers-
pectividade).
Deverá observar que: 
- as rectas AA, BB e CC continuam ainda 
a ser concorrentes num mesmo ponto 
(proprio ou impróprio) W;

r (própria) de a corresponde um ponto 
impróprio, que como vimos pode ser de-
finido por uma direcção no plano (ou seja 
pelo feixe de rectas paralelas a r). Tendo 
em atenção que tanto as isometrias como 
as semelhanças transformam rectas para-
lelas em rectas paralelas, isso significa 
que a sua actuação no plano projectivo 
tem a propriedade de transformar pon-
tos impróprios em pontos impróprios, 
ou seja, deixa fixa a recta do infinito. 
Apenas algumas notas exemplificativas:
- a imagem por uma translação de uma 
recta r é uma recta paralela a r; ou seja, 
a translação fixa todos os pontos da rec-
ta do infinito (o que não acontece nem 
com a rotação nem com a reflexão - pen-
se porquê...).

Recordemos que a composição (ou pro-
duto) de duas isometrias é ainda uma iso-
metria e que a inversa de uma isometria 
é uma isometria. Analogamente, o pro-
duto de duas semelhanças e a inversa de 
uma semelhança são ainda semelhanças. 
Portanto, tanto o conjunto das isome-
trias no plano como o conjunto das se-
melhanças tem uma estrutura de grupo9.
Temos assim definidos dois grupos de 
transformações Isom(a) e Sem(a) no pla-
no projectivo.

Figura 9A Figura 9B
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- ao levarmos de novo à coincidência a e 
a1, ficam a existir sobre a as duas rectas 
u e v que considerámos na definição de 
projecção central entre dois planos dife-
rentes (pense um pouco no seu significa-
do nesta nova situação);
- o processo que adoptamos (rotação) de 
construir uma cópia de a numa posição 
diferente no espaço foi apenas para ser-
vir de exemplo: qualquer deslocação de 
a podia ser utilizada, o que é necessário 
é depois trazer essa cópia à posição ini-
cial, coincidente com a.

Esta transformação geométrica de a so-
bre si mesmo é um primeiro exemplo de 
transformação projectiva ou projectividade.
As transformações projectivas pontuais 
de um plano sobre si próprio podem ser 
caracterizadas como transformando rec-
tas em rectas e são também designadas 
por colineações.
Nem todas as transformações projectivas 
resultam apenas de uma projecção cen-
tral, como no exemplo anterior.
A composição de um número finito de 
projecções centrais é ainda uma trans-
formação projectiva e pode demonstrar-
se que uma transformação projectiva é 
sempre uma projecção central compos-
ta com uma semelhanca11. A composi-
ção de duas transformações projectivas 
ainda é obviamente uma transformação 
projectiva, e a inversa de uma transfor-
mação projectiva é da mesma forma uma 
transformação projectiva. Assim, obtive-
mos um novo grupo de transformações 
no plano a, que podemos designar por 
Proj(a). Como sabemos, todas as isome-
trias são semelhanças, e dado que a ima-
gem de uma recta por uma semelhanca 
é sempre uma recta, as semelhanças são 

transformações projectivas. Estamos as-
sim na presença de três grupos de trans-
formações, em que Isom(a) é subgrupo 
de Sem(a) e este é subgrupo de Proj(a).
Podemos ainda definir um novo tipo de 
transformações no plano a, se efectu-
armos um procedimento inteiramente 
análogo ao que fizemos relativamente à 
projecção central mas agora consideran-
do uma projecção paralela de a sobre 
a1. Obtemos uma transformação geo-
métrica de a sobre si mesmo, que é um 
primeiro exemplo de uma transformação 
afim ou afinidade. As transformações afins 
de a sobre si mesmo caracterizam-se 
por transformarem rectas em rectas e fi-
xarem a recta do infinito de a (ou, numa 
definição equivalente sem envolver a 
recta do infinito, transformarem rectas 
paralelas em rectas paralelas). É o caso, 
por exemplo, de uma composição de 
um numero finito de projecções parale-
las. Uma afinidade de a sobre si mesmo 
pode ser sempre obtida como o produto 
de uma projecção paralela com uma se-
melhança. Também no caso das afinida-
des se pode constatar que o seu conjunto 
forma um grupo, que podemos designar
por Afin(a), e que, relativamente aos 
grupos anteriores, se situa do seguinte 
modo:

GEOMETRIA E GRUPOS
DE TRANSFORMAÇÕES

As primeiras linhas do artigo Introdução 
ao estudo das geometrias baseado no concei-
to de transformação, que Sebastião e Silva 
escreveu para o numero 35 da Gazeta de 
Matemática, são as seguintes:
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No célebre programa de Erlan-
gen, mostrou Felix Klein como o 
conceito de transformação per-
mite iluminar a interdependên-
cia lógica dos diversos conceitos 
da geometria, sugerindo novas 
conexões e conduzindo a uma 
visão do mundo geométrico, que 
é a mais penetrante, a mais racio-
nal e a mais dominadora a que se 
possa chegar.10

apresentam no desenvolvimento 
lógico da teoria - chamadas, por 
isso mesmo, noções derivadas.” 12

Note-se que, por questões de simplicida-
de e comodidade, podem ser selecciona-
das como primitivas, noções que podem 
ser derivadas a partir de outras do con-
junto escolhido.
Paralelamente, algumas afirmações, de-
signadas por axiomas, e aceites sem de-
monstração, formam o conjunto a partir 
do qual todas as outras afirmações da te-
oria, os teoremas, são demonstradas.
A ideia fundamental de Klein, nessa vi-
são unificada do mundo geométrico, foi 
considerar que as noções e propriedades
geométricas se podem agrupar em di-
versas geometrias.
Assim, para nos limitarmos aos exemplos 
que considerámos no presente artigo, 
a cada grupo de transformações pontu-
ais do plano projectivo, Isom(a), Sem(a), 
Afin(a) e Proj(a) fica associada uma ge-
ometria, respectivamente a geometria 
métrica elementar, a geometria euclidiana, a 
geometria afim e a geometria projectiva. Essa 
associação consiste no seguinte: as noções 
e propriedades geométricas estudadas em cada 
geometria são aquelas que são invariantes 
para as transformações do respectivo grupo 
(diz-se também com o mesmo significa-
do noções respeitadas ou noções preservadas). 
Por exemplo, a noção de quadrado é uma 
noção da geometria euclidiana porque 
fica invariante para as semelhanças, mas 
não é uma noção da geometria afim por-
que uma afinidade transforma em geral 
um quadrado num paralelogramo (pense 
na sombra de um quadrado provocada 
pela luz do sol, por exemplo). Da mesma 
forma, a elipse é uma nocao da geome-
tria afim (ou simplesmente uma noção 

A unidade a que nos referimos ante-
riormente consiste nesta visão do mundo 
geométrico exposta por Felix Klein no 
programa de Erlangen e que Sebastião e 
Silva descreve naquele magnífico artigo. 
Aconselhamos vivamente o leitor, se gos-
ta de geometria e quiser pressentir essa 
unidade, a procurar o n.º 35 da Gazeta. 
O que faremos aqui é apenas, em alguns
enunciados demasiado breves e sem 
quaisquer justificações - pois de outra 
coisa não seriamos capazes - tomar como 
exemplo conceitos geométricos conheci-
dos e os quatro tipos de transformações 
geométricas que apresentamos e indicar 
o seu enquadramento naquela visão.
Uma teoria matemática qualquer é for-
mada por conceitos (ou noções) e por 
afirmações relacionando esses conceitos.
O mundo geométrico não foge a este es-
quema geral, e inclui conceitos como os 
de recta, segmento, perpendicularidade,
triângulo rectângulo, quadrado e área 
e afirmações que os relacionam, como 
o teorema de Pitágoras. Na geometria 
(como em qualquer teoria matemática),

“é necessário fixar como primi-
tivas ou indefiníveis certas no-
ções, a partir das quais é possí-
vel depois definir formalmente 
todas as outras noções que se 
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afim) porque é invariante para as afini-
dades, mas não é uma noção projectiva - 
pois uma elipse pode ter como imagem, 
por projecção central (tipo particular de 
transformação projectiva), uma parábola 
ou uma hipérbole.
Mas a relação entre transformações  ge-
ométricas e propriedades conservadas 
revela-se ainda mais forte, devido à se-
guinte propriedade fundamental:
Se uma transformação biunívoca respei-
ta nos dois sentidos uma dada noção ou 
um dado conjunto de noções, respeita 
necessariamente qualquer outra noção 
que se possa definir logicamente a partir 
das primeiras. Reciprocamente, se uma 
noção é respeitada por todas as transfor-
mações biunivocas que deixam invarian-
tes as noções dadas, ela será logicamente 
exprimível a partir destas.14

Assim, uma determinada noção perten-
cerá a uma determinada geometria se fi-
car invariante para o respectivo grupo de 
transformações ou se for definível a par-
tir das noções primitivas dessa geome-

tria, e os dois criterios são equivalentes. 
A tabela 1 mostra a correspondência en-
tre as geometrias, os grupos de transfor-
mações e noções que podem ser tomadas 
como primitivas em cada geometria. São 
indicadas também algumas noções deri-
vadas, a título de exemplo. É uma adap-
tação de um quadro análogo incluído no 
capítulo citado do livro Textos Didácticos, 
de Sebastião e Silva.

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA?

Se a finalidade principal da educação ma-
temática para todos fosse de carácter cul-
tural, temas como os abordados nestes 
dois artigos poderiam - se devidamente 
tratados e não apenas indicados como 
aqui  - ser incluídos no ensino secundário
e constituir assim uma espécie de sínte-
se das experiências realizadas e dos co-
nhecimentos adquiridos pelos alunos ao 
longo da escolaridade básica. Represen-
tariam, no que diz respeito à geometria, 
um contributo para a compreensão da 

Geometrias Transformações Noções
primitivas Algumas noções derivadas

métrica
elementar isometrias

colinearidade,
paralelismo, gran-
deza de segmentos

comprimento de um segmento,
área de um triângulo

euclidiana semelhanças
colinearidade, pa-
ralelismo, igualda-
de de segmentos

quadrado, circunferencia,
razão entre dois segmentos,

perpendicularidade, ortocentro

afim afinidades colinearidade, 
paralelismo

elipse, hipérbole, parábola,
homotetia, translação, baricentro 
de um triângulo, razão entre seg-

mentos colineares ou paralelos

projectiva colineações colinearidade cónica, razão dupla14

Tabela 1
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atureza da matemática. Mas praticamen-
te não existe geometria no nosso ensino 
secundário, e as preocupações de ca-
rácter cultural são desprezadas em face 
da preparação técnica para prosseguir 
estudos ou para entrar numa profissão. 
Ao mesmo tempo, o abandono das fina-
lidades do Currículo Nacional pelo novo 
programa do ensino básico e a sua po-
breza matemática vão no mesmo sentido 

NOTAS:

1. Este artigo é a continuação de um artigo anterior com o mesmo titulo, que foi publicado no ultimo nú-
mero do Boletim Aproged.

2. A condição de não paralelismo dos planos  a e b tem a ver apenas com o facto de nesse caso, como 
veremos, tanto na projecção central como na projecção paralela, as transformações resultantes serem res-
pectivamente as “classicas” isometrias e semelhancas, e pretendermos nestes primeiros pontos tratarmos de 
transformações menos conhecidas (projectividades e afinidades).

3. No que se segue, como não trataremos de modo formal as questões que vamos abordar, manteremos as 
notações habituais para as rectas (minúsculas em itálico) e para os planos (letras gregas minúsculas), apesar 
de incluirem sempre, tal como o espaço, os elementos impróprios.

4. Para simplificar a escrita, muitos autores designam por recta projectiva a recta euclidiana (dos pontos 
próprios) completada com o ponto impróprio (analogamente para plano projectivo e espaço projectivo).  
Alem disso, alguns autores, quando introduzem os elementos impróprios em geometria, embora afirmem 
que se trata de convenções, acrescentam logo algumas frases retirando o carácter de excepcional a essas 
convenções. Veja-se por exemplo uma parte do texto de Sebastião e Silva, logo depois de afirmar que “as 
convenções relativas aos pontos impróprios têm uma base intuitiva”: 
“Nao esqueçamos porém que os pontos impróprios têm uma existência puramente convencional. De resto, 
o mesmo se pode dizer a respeito dos pontos próprios e das entidades geométricas em geral, pois que tais 
entes não existem na realidade fisica, são apenas idealizações, representacções esquemáticas dos objectos do mundo 
empírico. Ao matemático, o que interessa é apenas que os postulados ou convenções fundamentais, que re-
lacionam esses entes, sejam compatíveis entre si, isto é, não conduzam a contradição. Como dizia Poincaré, 
“existir” em Matemática significa “ser isento de contradição”.” (Textos Didácticos, vol. I, p. 213).
5. Demonstração de Smart, p. 286.

6. Imagine na figura 2 um segmento em a intersectando a recta u (sendo a intersecção um ponto interior 
ao segmento). Nesse caso, o segmento transforma-se em duas semirectas, pois a imagem do ponto de inter-
secção com u é um ponto impróprio.

7. Sobre a noção de transformação geométrica pode ler a Nota sobre o Ensino da Geometria da autoria de Rita 
Bastos, intitulada Transformações Geométricas, no numero 94 (Set/Out 2007).

8. No site da oficina sobre Transformações Geométricas e Simetria (endereco: http://www.apm.pt/formacao/
tgs_2008/), encontrará muita informação organizada sobre isometrias e semelhancas, que por falta de es-
paço nao podemos repetir aqui.

utilitarista que invade completamente o 
nosso sistema educativo.
Resta-nos esperar que a força e bele-
za das ideias que tentámos transmitir 
atraiam alguns leitores e os convençam 
que vale a pena lutar por alterações tão 
necessárias como urgentes na nossa edu-
cação matemática.

Eduardo Veloso
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9. Sobre grupos de transformações geométricas, veja o Texto de Apoio 11, no site citado anteriormente.

10. I.M.Yaglom, Geometric Transformations III, p. 52.

11. Gazeta de Matematica n.º 35, p. 1.

12. idem

13. idem, p. 5.

14. Dados quatro pontos A, B, C, e D, sobre uma recta projectiva, a razão dupla (AB,CD) é dada pela expressao 
(AC/CB)/(AD/DB), em que os segmentos sao orientados. É interessante notar que as isometrias preservam 
as distâncias, as semelhanças preservam as razões das distâncias e as transformações projectivas preservam 
as razões duplas (as razões das razões...). Mais um sintoma da unidade da matemática...
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