EDITORIAL
Vera Viana*

É, para todos nós, motivo de grande satisfação a publicação do presente Boletim da Aproged, a que renovamos o layout, para cumprir o objectivo de complementar as presente e futuras edições dos nossos
Encontros Nacionais, doravante designados, simplesmente, por Geometrias.
Fruto das contribuições de Associados da Aproged e
de Oradores tanto desta como de edições anteriores dos Encontros Nacionais, materializa, numa publicação única, o que sabemos ser uma necessidade
sentida por muitos: a vontade de partilhar reflexões

*

e investigações sobre áreas tão diversas, mas tão próximas, do grande tronco comum que é a Geometria.
Os nossos agradecimentos a todos os que contribuíram com as suas investigações para a presente edição
e, sobretudo, pelo privilégio de as podermos publicar. A todos os Associados e Amigos, por continuarem connosco a acreditar que, apesar de tudo, é possível.
Bem hajam.
Vera Viana

Presidente da Direcção da Aproged
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L’ŒIL, AU CENTRE DE LA
SPHERE VISUELLE
Gérard Michel*

O OLHO, NO CENTRO DA
ESFERA VISUAL
Gérard Michel**
Tradução: Vera Viana

Un jour de 1974, levant les yeux dans une rue étroite
de Liège, j’ai l’envie de dessiner la forme que prend
le ciel, entre les maisons, au dessus de moi.
Au centre de mon dessin, je situe le zénith, point
de fuite des verticales. Puis, prolongeant la ligne
horizontale des corniches, je descends devant moi
jusqu’à leur point de fuite, sur l’horizon. Retournant
alors mon dessin, je fais alors la même chose derrière moi, jusqu’à un second point de fuite. Sous les
corniches, à droite et à gauche, je cherche à dessiner
les façades.
Et l’horizon devient,
tout naturellement,
un cercle autour de
moi, sur lequel deux
points de fuite, diamétralement opposés, voient converger
le même réseau de
parallèles. (Figure 1)
C’est donc par le croquis, un peu par hasard, que j’ai découvert la perspective
curviligne.
Fort de cette première expérience,
nouvelle pour moi,
je me suis lancé dans
un second dessin, à
l’intérieur de la cathédrale de Liège. Il
m’a permis de mettre
au point “ma” méthode. L’horizon, autour

Um dia, em 1974, erguendo os olhos numa rua estreita de Liège, senti vontade de desenhar a forma que via
do céu, entre as casas que estavam por cima de mim.
No centro do meu desenho, localizei o zénite, ponto de fuga das verticais. Depois, prolongando a linha
horizontal das cornijas, fui descendo até ao seu ponto de fuga, na linha do horizonte. Voltando ao meu
desenho, fiz a mesmo coisa para o que se encontrava
atrás de mim, definindo um segundo ponto de fuga.
Sob as cornijas, à direita e à esquerda, procurei desenhar as fachadas.
E a linha do horizonte, muito naturalmente, definiu um círculo
em meu redor e para
aqueles dois pontos
de fuga, diametralmente opostos, convergiram as rectas paralelas (figura 1).
Foi portanto através
de um croquis e quase
por acaso, que descobri a perspectiva curvilínea.
Depois desta primeira experiência, nova
para mim, comecei
um segundo desenho,
no interior da Catedral de Liège, que me
permitiu aprimorar
o “meu” método. O
horizonte, em meu
redor, define uma

Figure 1 - Rue Saint-Ursule, horizon
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de moi, forme un cercle dont
le centre est le zénith. Sur ce
cercle, quatre points de fuite:
deux pour chaque direction des
horizontales de l’espace. Toutes les dimensions, mesurées
en grandeurs angulaires grâce à
mon crayon, sont reportées en
grandeurs linéaires: horizontalement sur les 360 degrés de
l’horizon; ou verticalement:
90 degrés, en ligne droite, du
zénith à l’horizon; 180 de- Figure 2 - Sphere
grés, en ligne droite, du zénith au nadir. Ce dernier
point est éclaté sous la forme d’un cercle dont le diamètre est le double de celui de l’horizon. (Figure 2)
Je commence le dessin en fixant l’horizon au niveau
de la tablette des prie-Dieu. Le centre du dessin est
occupé par la voûte de l’église; l’anneau extérieur
par les chaises, déformées par l’éclatement du point
de fuite de leurs verticales. (Figure 3)

circunferência cujo centro é o
zénite. Nesta circunferência,
quatro pontos de fuga: dois
para cada direcção das horizontais do espaço.
Todas as dimensões, medidas em amplitudes angulares
graças ao meu lápis, são convertidas em medidas lineares:
horizontalmente, ao longo dos
360º da linha do horizonte; ou
verticalmente: 90º em linha
recta, do zénite ao horizonte;
180º, em linha recta, do zénite ao nadir. Este último
expande-se até definir uma circunferência cujo diâmetro é duplo do diâmetro do horizonte. (figura 2)
Começo o desenho definindo o horizonte ao nível
do apoio de braços do genuflexório. A abóbada da
igreja ocupa o centro do desenho; as cadeiras, que
ficam deformadas pela localização do ponto de fuga
das verticais, ocupam o anel exterior. (figura 3)

Figure 3 - Cathédrale, sphérique
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Dans d’autres dessins, j’expérimente alors la méthode en centrant le dessin sur d’autres points de
l’espace que le zénith. Parallèlement, je complète
mon expérience par le dessin de perspectives cylindriques…
Plus récemment, au contact d’un ami photographe,
j’ai découvert la représentation équirectangulaire
de la sphère visuelle. Une image équirectangulaire a
l’avantage de pouvoir être regardée “de l’intérieur” à
l’aide d’un programme informatique.
Ça a été pour moi l’occasion de mettre au point empiriquement une grille pour construire ce type de
projection, et de l’expérimenter effectivement.
Je pratique donc la perspective curviligne depuis
près de quarante ans sans jamais avoir pris la peine
de rassembler mes expériences sous la forme d’une
synthèse. Ma formation d’architecte m’avait donné
les bases de la perspective plane.
J’ai trouvé, chez Escher1, une approche de la perspective cylindrique, et plus tard, chez Flocon et Barre2, une expérience identique à la mienne pour la
projection plane d’une demi sphère visuelle.
L’invitation qui m’a été faite à l’année précédenteau sein de l’APROGED m’a amené à mettre un peu
d’ordre dans tout cela.

Noutras experiências, exploro o mesmo método,
centrando o desenho noutros pontos do espaço além
do zénite. E paralelamente, vou explorando o desenho de perspectivas cilíndricas...
Mais recentemente, através de um amigo fotógrafo,
descobri a representação equirectangular da esfera
visual. Uma imagem equirectangular tem a vantagem
de, com a ajuda de um programa informático, poder
ser observada “do interior”.
Para mim, esta foi a ocasião de, empiricamente,
aperfeiçoar uma grelha para a construção deste tipo
de projecção e de experimentar a sua eficácia.
Tenho praticado o desenho de perspectiva curvilínea
há já quarenta anos, sem nunca ter tido necessidade
de sintetizar as minhas experiências. A minha formação de arquitecto forneceu-me as bases da perspectiva plana.
Encontrei, em Escher1, uma aproximação à perspectiva cilíndrica e, mais tarde, em Flocon e Barre2, uma
experiência idêntica à que fiz para a projecção de
uma semi-esfera visual.
O convite que recebi o ano passado da APROGED
encorajou-me, de algum modo, a tentar pôr alguma
ordem em todas estas ideias.

LA SPHERE VISUELLE

A ESFERA VISUAL

La perspective classique
A perspectiva clássica connous a conditionné à voir
diciona-nos de tal modo que
l’espace à travers le cadre
concebemos o espaço através
d’un tableau plan. Le regard
do enquadramento de um
est centré sur cet espace réquadro plano. Estamos tão
duit et l’on s’abstrait du reslocalizados no centro deste
te du monde. C’est oublier
espaço reduzido que nos absque l’espace nous entoure
traimos do resto do mundo,
de toute part, et nier la posesquecendo-nos do espaço
sibilité de tourner la tête!
que nos rodeia e da possibiliIl est combien plus logique
dade de girar a cabeça!
Figure
4
Bulle
d’aborder la perspective en
É muito mais lógico abordar a
considérant le point de vue comme étant au centre
perspectiva considerando o ponto de vista no centro do
de l’espace. Le point de vue est au centre d’une sphèespaço, isto é, no centro de uma esfera visual que é secre visuelle, coupée en deux par l’horizon. (Figure 4)
cionada pelo horizonte em dois hemisférios. (figura 4)
A l’intérieur de cet espace, la direction de chaque
No interior deste espaço, cada direcção origina dois
ligne droite donne naissance à deux points de fuite
pontos de fuga diametralmente opostos. Seis pondiamétralement opposés. Six points de fuite, donc,
tos de fuga, portanto, para a representação de um
pour la représentation d’un monde parallélépipédimundo paralelepipédico. Qualquer outra direcção
que. Toute autre direction donnant naissance, sur la
origina, na superfície da esfera, dois pontos de fuga
1
2

J.L. Locher (sous la direction de), Le monde de M.C. Escher, Paris, Chêne, 1973.
A. Barre et A. Flocon, La perspective curviligne, de l’image visuelle à l’image construite, Paris, Flammarion, 1968.
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Figure 5 - Perspectives 1, 2, 3 pf

surface de la sphère, à deux points de fuite supplémentaires. Bornons-nous ici à ces six points de fuite
premiers. Tout autre point de fuite sera aisé à situer
si l’on en connaît les coordonnées.
Une fois admis le principe de sphère visuelle, on
peut considérer le dessin en perspective comme une
possibilité de représenter l’espace visuel dans sa totalité ou seulement en partie, selon le choix que l’on
fera d’un tableau.

suplementares. Limitemo-nos de início a estes seis
primeiros pontos de fuga. Qualquer outro ponto de
fuga será fácil de determinar se conhecermos as suas
coordenadas.
Admitido o princípio da esfera visual, poderemos
considerar o desenho em perspectiva como uma
possibilidade de representar o espaço visual, no seu
todo ou numa parte, de acordo com o quadro que
escolhermos.

LE TABLEAU PLAN

O QUADRO PLANO

Selon son orientation dans un espace parallélépipédique, le tableau plan donne naissance à une perspective à un, deux, ou trois points de fuite. (Figure5)
Un tableau de dimension infinie permettrait en principe de représenter la moitié de la sphère visuelle.
Mais nous savons tous que le dessin est très vite limité par les déformations de l’anamorphose.
Une grandeur angulaire de 15 degrés correspond, sur
la sphère visuelle, à une longueur de 0,262r (rayon).
Projetés sur une surface plane, à partir du centre du
dessin, 15 degrés correspondent à une longueur de
0,27r, soit une déformation de 103%. De 15 à 30 degrés, à une projection identique sur la surface sphérique, correspond une projection plane de 0,31r, soit
une déformation de 118%. De 15 à 45 degrés, on a
0,42r, soit une déformation de 160%. Au delà, de 45
à 60 degrés, l’allongement est de 279% et de 60 à 75
degrés, de 763%. De 75 à 90 degrés, la déformation
est infinie. (Figure 6)

De acordo com a sua orientação no espaço paralelepipédico, o plano do quadro pode originar uma perpectiva a um, dois ou a três pontos de fuga. (figura 5)
Um quadro infinito permitiria, em princípio, representar a metade da esfera visual, mas, como todos
nós sabemos, as deformações da anamorfose rapidamente nos limitam o desenho.
Um ângulo com a amplitude de 15º corresponde,
na esfera visual, à medida de 0,262r (sendo r o raio).
Projectado numa superfície plana, a partir do centro
do desenho, um ângulo com a amplitude de 15º corresponde a uma distância de 0,27r, sendo a deformação de 103%. De 15º a 30º, a uma projecção idêntica
na superfície esférica, corresponde uma projecção
plana de 0,31r e uma deformação de 118%. De 15º
a 45º, corresponde a 0,42r e a deformação, a 160%.
Entre os 45º e 60º, a deformação é 279%; e de 60º a
75º, de 763%. De 75º a 90º, a deformação é infinita.
(figura 6)

Figure 6 - Projection linéaire
et Projection angulaire
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LE TABLEAU
CYLINDRIQUE

O QUADRO
CILÍNDRICO

Elargir le champ visuel
Alargar o campo visuoblige à abandonner le taal obriga-nos a abandobleau plan. Il est bien sûr
nar o plano do quadro.
possible de plier ce tableClaro que nos é perfeitaau pour en faire un dièdre,
mente possível multiplivoire de multiplier les plis.
cá-lo para definir outros
Mais cela a l’inconvénient
diedros e outras perspecde contraindre à un restivas, mas tal tem o inconpect strict d’un point de
veniente de corresponder
vue monoculaire. Une
sempre a um ponto de
variation du point de vue,
vista estritamente monoFigure 7 - Waterloo Panorama Museum
fût-elle minime, fait appacular. E uma variação do
raître une rupture dans la continuité des lignes droites.
ponto de vista, por mínima que seja, torna ainda mais
Tout naturellement, le dessin de panoramas devient
evidente a ruptura na continuidade das linhas rectas.
possible sur un tableau cylindrique. Le principe est
É, portanto, e naturalmente, apenas através do quaancien, et le XIXe siècle a multiplié les bâtiments
dro cilíndrico que se torna possível o desenho de pacylindriques sur les murs desquels une peinture renorâmicas. O princípio é antigo, e do século XIX,
présente la vue panoramique d’un événement. Nous
múltiplos os exemplos de edifícios cilíndricos com as
avons en Belgique le panorama de la bataille de Waparedes pintadas com vistas panorâmicas de eventos.
terloo qui consacra la défaite de Napoléon. (Figure7)
Na Bélgica, temos a panorâmica da batalha de WaDans le cas d’un panorama, il est logique que le taterloo, consagrando a derrota de Napoleão. (figura7)
bleau choisi soit la surface d’un cylindre dont l’axe
No caso de uma panorâmica, é lógico que o quadro
est vertical. Sur ce tableau, un plan horizontal pasescolhido seja a superfície de um cilindro de eixo
sant par le point de vue donne un horizon circulaire.
vertical. O plano horizontal que passa pelo olho do
Une fois le cylindre développé, c’est une droite horiobservador define um horizonte circunferencial.
zontale située à la hauteur de l’œil. (Figure 8)
Quando o quadro cilindrico é planificado, a linha do
Toute autre droite, horizontale ou non, forme avec
horizonte passa a ser uma linha recta à altura do oble point de vue un plan oblique dont l’intersection
servador. (figura 8)
avec le tableau donne une coupe en forme d’ellipse.
Qualquer linha recta, horizontal ou não, define, com
Sur le cylindre développé, cette ellipse dessine une
o ponto de vista, um plano oblíquo que intersecta o

Figure 8 - Tableau cylindrique
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Figure 9 - intersection cylindre-plan

sinusoïde dont l’amplitude dépend de l’inclinaison
du plan sécant par rapport à l’axe vertical du cylindre. (Figure 9)
Soient un tableau cylindrique de rayon r, et une droite horizontale d, située au-dessus de l’horizon, à une
hauteur correspondant à l’angle a. La projection
du point A donne sur le tableau un point A’ dont la
hauteur au-dessus de
l’horizon est:
r.tga
Un point B se projette en B’, point
dont la hauteur est:
r.tga . cosb
(Figure10)
Un développement
complet du cylindre
donne, pour la projection de droites horizontales, des courbes convergeant vers
deux points de fuite
situés sur l’horizon,
à 180 degrés l’un de
l’autre.
Voici le tracé, pour
un quart de cylindre, d’horizontales
parallèles situées à
15°, 30°, 45°, 60°
et 75° au-dessus de
l’horizon. Une horizontale passant par le
zénith se projette évidemment sous forme
de verticales passant

quadro segundo uma elipse. Na superfície planificada
do cilindro, esta elipse tem a configuração de uma
sinusoide, cuja amplitude depende da inclinação do
plano secante em relação ao eixo vertical do quadro
cilíndrico. (figura 9)
Suponhamos um quadro cilíndrico de raio r e uma
recta horizontal d, localizada abaixo do plano do horizonte, a uma altura
corresponente a um
ângulo a. A projecção no quadro de um
ponto A corresponde
ao ponto A’, sendo a
altura abaixo do horizonte:
r.tga
Um ponto B projectase em B’ e a sua altura corresponde a:
r.tga . cosb
(figura10)

Figure 10 - Projection d’une horizontal sur un tableaux cylindrique
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Da planificação completa do cilindro resultam, para a projecção das rectas
horizontais, curvas
convergentes em dois
pontos de fuga da linha do horizonte, a
180º uma da outra.
Na figura 11, podemos ver o traçado,
para um quarto de
cilindro, das horizontais paralelas situadas
a 15°, 30°, 45°, 60° e

par les points de fuite. Je
donne aussi le tableau des
valeurs approchées qui
m’ont servi à leur tracé
à main levée. (Figures 11
et 12)
Deux réseaux perpendiculaires d’horizontales
se traduisent par une seconde grille où les points
de fuite se succèdent
sur l’horizon, tous les
90 degrés. (Figure 13)

75° abaixo do horizonte. Uma horizontal que contenha o zénite projecta-se, evidentemente, nas verticais que passam pelos pontos de fuga. Na figura
12, mostro uma tebela com os valores aproximados
que me auxiliaram no traçado à mão livre.

Figure 11
Grille cylindrique 1
Figure 12
Tableaux cylindrique

Figure 13 - Grille cylindrique 2

Figure 14 - Cathédrale, cylindrique vertical
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C’est cette dernière grille qui m’a servi au dessin
de ce développement panoramique de la nef de la
cathédrale de Liège, dessin dont j’ai fait le montage
à l’intérieur d’un cylindre rotatif. (Figures 14 et 15)

Duas direcções perpendiculares de rectas horizontais
traduzem-se numa segunda grelha em que os pontos
de fuga se sucedem no horizonte, de 90º em 90º (figura 13)
Esta última grelha auxiliou-me no desenho da panorâmica da nave da Catedral de Liège, que depois
montei no interior de um cilindro rotativo. (figuras
14 e 15)
Mas podemos imaginar a representação do mesmo
espaço num quadro cilíndrico que tenha o eixo horizontal… e nos permite desenhar toda a abóbada da
igreja. (figura16)

Figure 15 - Cathédrale, montage

Mais on peut imaginer la représentation du même espace dans un
cylindre dont l’axe serait horizontal… Ce qui permet de dessiner
toute la voûte de l’église. (Figure16)

Figure 16
Cathédrale, cylindrique horizontal
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LE TABLEAU SPHERIQUE

O QUADRO ESFÉRICO

Si l’on en revient à ma première expérience de dessin curviligne de la cathédrale, on peut construire
une grille perspective qui lui corresponde.
Partant du tableau des valeurs linéaires qui a été fait
pour construire point par point les courbes de la
perspective cylindrique, il suffit de les retraduire en
grandeurs angulaires. (Figure 17)

Se nos recordarmos da minha primeira experiência de desenho curvilíneo da catedral, poderemos
construir a grelha perspéctica que lhe corresponde.
Partindo de um quadro em medidas lineares, que
foi concebido para construir as curvas da perspectiva cilíndrica ponto por ponto, será agora suficiente
retraduzi-las para medidas angulares (figura 17)
Se, como neste desenho, o plano secante da esfera
é horizontal, o zénite localiza-se, naturalmente, no
centro da circunferência,
As medidas angulares são transportadas horizontalmente para a circunferência e verticalmente, para
um dos seus raios (figura 18) E, para a circunferên-

Figure 17 - Tableaux spherique

Si, comme dans ce dessin, le plan de coupe de la
sphère est horizontal, le zénith occupe naturellement le centre du cercle. Les grandeurs angulaires
sont portées horizontalement sur le cercle et verticalement sur un rayon. (Figure 18)
Et, pour le cercle complet, avec deux réseaux perpendiculaires d’horizontales: Figure 19.
Si l’on prolonge le dessin jusqu’au nadir, ce sont les
mêmes hauteurs que l’on retrouvera, portées par symétrie sur les rayons correspondants. Voici donc un
développement complet de la sphère, avec les verticales et un réseau d’horizontales: Figure 20.

Figure 18 - Grille 1_8 sphérique

Figure 19 - Grille sphérique

Figure 20 - Grille sphérique totale
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Figure 21 - Cathédrale sphérique + grille

La grille, appliquée au dessin de la cathédrale: Figure 21. Le parti avait été pris ici de centrer le dessin
sur le zénith.
La grille perspective est évidemment identique si
l’on décide de centrer la vue sur un des cinq autres
points de fuite d’un espace parallélépipédique. Dans
des espaces plus complexes, on sera bien sûr amené à multiplier les points de fuite. J’ai un dessin du
hall d’accueil du centre hospitalier de l’Université
de Liège dans lequel il est possible d’en identifier 18.
Il est toujours loisible de centrer le dessin sur un
point de l’espace qui soit quelconque. Cela revient
à basculer le plan de coupe de la sphère et nécessite
de positionner les points de fuite en fonction de leurs
coordonnées, en prenant pour référence le point central du dessin. Dans ce dessin de l’église Saint-Jean, à
Liège, le tableau est incliné à 45 degrés. (Figure 22)

cia completa, com duas direcções perpendiculares de
horizontais: figura 19. Prolongando o desenho até ao
nadir, encontraremos as mesmas alturas, que transpostamos para os raios correspondentes por simetria
de reflexão. Na figura 20, vemos a planificação completa do quadro esférico, com as verticais e uma grelha de horizontais e, na figura 21, a grelha aplicada ao
desenho da catedral. O desafio aqui foi o de centrar
o desenho no zénite.
A grelha perspéctica será, evidentemente, idêntica,
se optarmos por localizar o ponto de vista em qualquer um dos outros cinco pontos de fuga do espaço
paralelepipédico, nele centrando o nosso desenho.
Em espaços mais complexos, será preferível multiplicar os pontos de fuga. Tenho um desenho do centro hospitalar da Universidade de Liège, em que é
possível identificar 18 pontos de fuga.
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Figure 22 - Grille sphérique

PROJECTION EQUIRECTANGULAIRE

Seja qual for a situação, será sempre possível centrar
o nosso desenho num ponto qualquer do espaço. Tal
implica, necessariamente, uma diferente orientação
para o plano secante da esfera e a necessidade de determinar os pontos de fuga em função das suas coordenadas, tendo por referência o ponto central do
desenho. No desenho da igreja de Saint-Jean, em Liège, o quadro tem uma inclinação de 45º. (figura 22)

La projection équirectangulaire transforme la sphère
visuelle en un rectangle de proportion 1 sur 2. Soit
une hauteur de 180°, du zénith au nadir, et une longueur de 360°, un tour complet. Le zénith et le nadir s’étirent pour former les deux côtés horizontaux
du rectangle, divisé en deux par l’horizon. Toutes les
coordonnées, tant verticales qu’horizontales, sont
portées à même échelle en grandeurs angulaires. Le
tableau des valeurs angulaires qui nous a servi au tracé de la grille de la perspective sphérique peut aussi
nous servir au tracé d’une grille équirectangulaire.
Pour un tracé plus précis, aux valeurs précédentes
j’ai ajouté celles de l’angle de 85°.

PROJECÇÃO EQUIRECTANGULAR
A projecção equirectangular transforma a esfera visual num rectângulo de proporções 1x2. A uma altura de 180º do zénite ao nadir, corresponde uma
largura de 360°, isto é, uma rotação plena. O zénite

Figure 23 - Grille équirectangulaire
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Figure 26 - Café Sauvenière

Voici cette grille, développant la sphère visuelle avec
un réseau d’horizontales situées à 15°, 30°, 45°, 60°,
75°, 85°… et 90° de part et d’autre de l’horizon.
(Figure 23)
A ce jour, je n’ai encore fait qu’un seul dessin en utilisant cette grille: c’est une vue intérieure du café du
cinéma “Sauvenière” à Liège. (Figure 24)
Une vidéo, que vous pouvez voir sur le réseau internet (www.outline.be/quicktime/GerardMichel/sauveniere), vous permet de pénétrer dans ce dessin3.
D’autres dessins, en perspective cylindrique ou
sphérique sont rassemblés à mon nom sur le site
de Flickr, dans un album que j’ai appelé “Perspective games” - www.flickr.com/photos/gerard_michel/
sets/72157608539473139

e o nadir estendem-se para definir os lados horizontais do rectângulo, divididos em dois pelo horizonte .
Todas as coordenadas, tanto verticais como horizontais, estão à mesma escala e medidas em amplitudes angulares. A tabela de valores angulares que nos
serviu previamente para o traçado da grelha esférica
pode continuar a servir-nos para construir uma grelha equirectangular. Para um traçado mais preciso,
aos valores anteriores, deveremos juntar o do ângulo
de 85º. Na figura 23 vemos a grelha resultante da
planificação da esfera visual, com direcções de rectas
horizontais situadas a 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 85°…
e 90° de uma parte à outra do horizonte.
Até hoje, fiz apenas um desenho utilizando esta grelha: é uma vista interior do café do cinema “Sauvenière” em Liège. (Figure 24)
Na internet (www.outline.be/quicktime/GerardMichel/
sauveniere) poderão ver um video que vos permite
penetrar neste desenho3.
Outros desenhos, em perpectiva cilíndrica ou esférica, estão em meu nome no site do Flickr, num álbum
que intitulei “Perspective games” - www.flickr.com/photos/gerard_michel/sets/72157608539473139

Gérard Michel, Liège, 6 décembre 2012

Gérard Michel, Liège, 6 de Dezembro de 2012

J’en suis redevable à Alain Hamblenne, photographe liégeois, qui m’a fait découvrir les photographies panoramiques équirectangulaires.
Voir également sur le site de flickr, le groupe “equirectangular” - www.flickr.com/groups/equirectangular/
3
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AS CURVAS DE OSCAR NIEMEYER
Rosirene Mayer* e Benamy Turkienicz**

1.INTRODUÇÃO

cia de controle, ou seja, curvas de geração aleatória.
Paradoxalmente, o estilo individual ou linguagem
arquitetônica pressupõe familiaridade entre curvas,
sugerindo que as chamadas formas livres que caracterizam a arquitetura de Oscar Niemeyer não são tão
livres quanto possam parecer. Na medida que o estilo
individual envolve a recursividade de formas e modos geração, se faz necessário esclarecer a natureza
destes mecanismos de controle da forma, ou qual os
“limites” desta liberdade.
A segunda questão remete a razão da identidade entre
edifícios: outros arquitetos projetaram curvas em sua
arquitetura, associando a circunferência, ou o arco
de circunferência, a formas ortogonais ou gerando
superfícies e volumes curvilíneos a partir de curvas
diversas. Porém, mesmo utilizando curvas em suas
mais diversas configurações, o modo de composição
e a seleção das curvas ou, em outra palavras, a sintaxe e vocabulário empregado por outros arquitetos
diferem entre si e da arquitetura de Oscar Niemeyer.
Por outro lado, dentre a variedade de volumes curvilíneos utilizados por Niemeyer, que compreende
edifícios como a Bolsa de Trabalho de Bobigny (Fr)
e o edifício do Museu de Arte Contemporânea de
Niterói (Br), é possível reconhecer uma identidade
formal que os caracteriza como exemplares de um
estilo individual ou linguagem arquitetônica. A identidade entre estas curvas ou formas livres revela traços
do estilo da arquitetura de Niemeyer. A existência de
uma linguagem permitiu o estabelecimento de uma
gramática que descreveu as características que induzem o reconhecimento desta identidade em Mayer
[2003] e Mayer;Turkienicz, [2005a, 2005b].
Baseado nesta gramática este estudo apresenta o detalhamento do vocabulário de curvas e o mecanismo

Este estudo tem como foco a descrição das curvas
que caracterizam a arquitetura do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, e das relações geométricas que
definem a identidade entre edifícios pertencentes ao
estilo Niemeyer.
Arquitetos freqüentemente utilizam mecanismos de
ordenação e controle formal como relações geométricas e dimensionais. Le Corbusier utilizou predominantemente dois elementos de referência para o
controle formal de seus edifícios: o ângulo reto e o
modulor. Frank Lloyd Wright orientou-se através da
disciplina da régua T e do esquadro na constituição de
grids e relações proporcionais baseadas na unidade (the
unit system). Ao contrário da disciplina da arquitetura
propagada por Corbusier e Wright, Oscar Niemeyer
é reconhecido pelo espírito inventivo e liberdade de
concepção, associados ao uso de curvas chamadas,
por muitos autores que descrevem sua arquitetura,
de formas livres. Esta aparente discrição em relação a
métodos ou a falta de uma explanação teórica, ocasionalmente tem levado a interpretações opostas, ou
seja, que a criação de cada edifício seria resultado de
mera inspiração arquitetônica (Turkienicz,1994).
A expressão formas livres suscita duas questões referentes à identidade geométrica da arquitetura de Oscar Niemeyer:
1) Quanto ao paradoxo formas livres vs. estilo individual;
2) Quanto aos elementos e relações geométricas determinantes do estilo individual.
A primeira questão refere-se a relação entre liberdade e controle formal: a idéia de liberdade associada
à recursividade no uso de curvas não admite qualquer curva. A expressão formas livres sugere a ausên-

*Arquiteta, Doutora, Pesquisadora. Simmlab, Faculdade de Arquitetura, UFRGS
** Doutor, Professor Titular, PROPAR. Coordenador SimmLab, Faculdade de Arquitetura, UFRGS
1, 2
SimmLab, Laboratório de Simulação e Modelagem em Arquitetura e Urbanismo.
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de controle dimensional que caracteriza a linguagem
arquitetônica de Oscar Niemeyer.
Este trabalho não se propõe a uma abordagem formal, mas uma descrição essencialmente gráfica de
algumas relações geométricas que caracterizam a
linguagem de curvas de Oscar Niemeyer. Não pretende estabelecer uma gramática abrangente da obra
e da linguagem de Niemeyer, mas esclarecer sobre
alguns elementos de identidade extraídos de uma
obra arquitetônica produzida ao longo de quase 70
anos de vida profissional. Como resultado esclarece
um aspecto deixado à margem da critica arquitetônica, qual seja a fundamentação geométrica das obras
de Niemeyer, lançando foco sobre edifícios com formas curvas, talvez os mais representativos da idéia
ou percepção de falta de controle, manifestada pela

expressão formas livres. Pretende-se demonstrar que
Niemeyer não só utiliza, sistematicamente, mecanismos de controle dimensional clássicos (regras de
proporção) mas consegue gerar edifícios singulares
baseado na utilização de um vocabulário reduzido
(portanto previsível) associado a operações matemáticas previsíveis (rotação, translação, adição), porém
em combinações imprevisíveis. A seção 2 faz uma
breve apresentação da estrutura da gramática que
descreve a linguagem arquitetônica de Niemeyer. As
seções 3 e 4 desenvolvem o tema deste trabalho: o
vocabulário de curvas de Oscar Niemeyer, seguidas
na seção 5 da descrição de um mecanismo de controle dimensional comum aos edifícios analisados. A
última seção refere-se a conclusão, relacionando possíveis desenvolvimentos futuros.
2. PROCESSOS GENERATIVOS
NA LINGUAGEM
DE NIEMEYER
As gramáticas da forma ou Shape Grammars desenvolvida por
Stiny(1975) constituem um modelo descritivo1 baseado na analogia com o aparato conceitual e
metodológico utilizado pela lingüística. A gramática descreve o
conjunto de regras para a formação de frases em uma determinada língua a partir da combinação
de palavras de um vocabulário,
como a gramática para arquitetura descreve o modo que um repertório de formas simples pode
ser combinado para compor formas complexas em uma determinada linguagem arquitetônica. Segundo este conceito, a inferência
de uma gramática e seus elementos generativos – vocabulário de
formas e relações espaciais – parte de um conjunto de desenhos
que apresentam identidade de estilo ou linguagem arquitetônica.
Baseada na análise de vinte edifícios projetados por Niemeyer
Figura 1 - Edifícios projetados por
Oscar Niemeyer entre 1941 e 2003,
caracterizados pelas formas curvas.

O modelo permitiu identificar os principais atributos presentes na linguagem arquitetônica de arquitetos como Álvaro Siza Vieira
(Pinto, 2005), Frank Lloyd Wright (Koning e Eizenberg, 1981) e Palladio (Stiny, Mitchell, 1978).
1.
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entre 1943 e 2003 (figura 1),
a gramática elaborada segundo
o modelo descreve uma parte da linguagem do arquiteto,
identificando a sintaxe entre
o vocabulário de curvas e um
conjunto de relações espaciais
que estruturam operações de
translação, rotação, reflexão,
adição, intersecção e subtração
que, por sua vez, constituem as
regras de geração.
Estes edifícios têm como característica comum as superfícies
curvas (curvas cônicas, especialmente a parábola) normalmente associadas ao conceito
de formas livres. Considerando
que estes edifícios são diferentes entre si, a gramática objetiva descrever os volumes da totalidade da amostra, utilizando
o menor número de regras, vocabulário e operações possíveis.
Para a análise e identificação
dos princípios generativos comuns aos edifícios, foram feitos
perfis esquemáticos de todas as
plantas e elevações do corpus de
análise.
Figura 2 - Diagrama mostrando a seqüência de regras
A simplificação permitiu idenque geram edifícios selecionados da amostra.
tificar, a partir da análise da
relação geratriz e diretriz, as operações necessárias
número e existência ou não de similaridade entre as
para gerar as volumetrias presentes no conjunto de
diretrizes.
edifícios analisados. Os elementos generativos da suO processo generativo foi descrito em duas etapas
perfície do volume (geratriz e diretriz) corresponsubseqüentes: a primeira de geração do volume inidem ao vocabulário de curvas e segmento de reta.
cial através das operações de rotação e translação e,
Verificadas as operações, foi comparado entre os edia segunda, envolvendo uma série de operações comfícios a recorrência das operações. As operações de
plementares incluindo reflexão, translação, escala,
geração do volume inicial são rotação e translação.
intersecção, adição e subtração.
Foi estabelecida uma estrutura de referência para a
A composição das operações iniciais com as comdescrição das regras baseada em eixos para os eleplementares, associadas ao vocabulário escolhido, dá
mentos generativos e para as operações.As regras
origem a um imenso conjunto de alternativa de prode geração da volumetria foram descritas de acordo
jetos (figura 2).
com as relações que se estabelecem entre os eixos
O estudo da linguagem de Niemeyer e suas etapas
dos elementos generativos (geratriz e diretriz) e os
generativas demonstrou que aspectos cognitivos reeixos das operações de geração: a posição e a inclilacionados, por exemplo, ao contexto (e as suas renação relativas ao elemento generativo e a direção da
lações com a definição de vocabulário e etapas geneoperação relativa à geratriz.
rativas) são relevantes para a descrição de aspectos
Outras regras determinantes da forma referem-se à
semânticos relacionados à sintaxe de sua linguagem.
seleção dos elementos generativos (vocabulário) e ao
[Mayer;Turkienicz, 2005b, 2007].
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3. CURVAS NO ESTILO NIEMEYER
O estudo da gramática que orienta a linguagem
arquitetônica de Oscar Niemeyer revelou a importância da curva como elemento generativo
determinante da forma e, por conseguinte da
relação de familiaridade entre os edifícios. A seguir apresentamos o detalhamento da gramática
dos edifícios curvos de Niemeyer ao descrever
a gramática do vocabulário de curvas. Este detalhamento é complementar à caracterização do
processo generativo do arquiteto e tem ao menos dois propósitos:
a. Caracterizar a geometria das curvas que identificam a arquitetura de Niemeyer, e;
b. Esclarecer sobre as estratégias que envolvem os
diferentes usos da curva na geração de elementos e
superfícies na arquitetura de Niemeyer.
Mesmo sendo um detalhamento, este trabalho não se
pretende exaustivo, o que, dada a extensão da obra
de Niemeyer, ampliaria demais o nosso escopo, mas
apenas identificar e descrever as relações mais freqüentes.
Foram utilizados os perfis ou linhas curvas esquemáticas obtidas a partir dos desenhos utilizados na elaboração da gramática de Niemeyer.
Considerando que as formas iniciais do vocabulário
da gramática de Niemeyer são linhas curvas e o segmento de reta, foi feita uma classificação preliminar
das curvas presentes na amostra.
Foram identificados dois tipos de curvas recorrentes:
3.1. Curvas cônicas, em especial a parábola;
3.2. Curvas compostas.

Figura 3: Congresso Nacional:
Alterando o perfil vertical da curva.

para AutoCAD específico para o desenho de parábolas
- um gerador de parábolas. O parâmetro p (distância
do foco à diretriz d) e a altura (coordenada y) tendo
o vértice em (0,0) – foram especificados através do
gerador de parábolas. O segmento de reta AB pode
ser especificado pelas coordenadas A(x,y) e B(x,y).
Linhas parabólicas foram utilizadas como geratrizes
ou diretrizes das superfícies, combinadas com o segmento de reta ou de forma simultânea. Em alguns
exemplares, as geratrizes ou diretrizes são segmentos de parábola.
3.2. CURVAS COMPOSTAS

A parábola constitui a curva mais freqüente nas obras
examinadas. Foram identificadas parábolas em diferentes escalas (formas paramétricas). Para explorar
curvas paramétricas foi desenvolvido um aplicativo

“(...) Ao adotar a cúpula no edifício do Congresso Nacional (...) nela intervim plasticamente, modificandoa, invertendo-a, procurando fazê-la mais leve (...) Na
cúpula do Senado, desprezando a característica autoportante que oferece o empuxo que criaria, inclinei
em retas sua linha circular de apoio, tornando-a mais
leve (...) Na Câmara depois de invertê-la, a estendi
horizontalmente como a visibilidade interna exigia,
procurando uma forma que a situasse como que simplesmente pousada na laje de cobertura. (...) Lembro
o Joaquim Cardozo me telefonando: Oscar,encontrei
a tangente que vai permitir a cúpula solta como você
deseja.” [Niemeyer, 1993.pp.12]

Figura 4: Esquema da relação de tangência entre curva e
segmentos de reta nas chamadas linhas mistas.

O trecho acima refere-se às transformações elaboradas por Niemeyer no projeto do Congresso Nacional
em Brasília para a obtenção de volumes que sugerem
leveza. Estas transformações são operadas a partir da
seção vertical, ou seja, do perfil curvilíneo vertical
(figura 3).
As curvas compostas foram divididas em dois tipos:
linhas mistas e composição de curvas. A seguir descrevemos as operações e regras utilizadas na geração
destes tipos de curvas.

3.1. CURVAS CÔNICAS
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Figura 5: Geração de perfis de projetos de Niemeyer baseados em linhas mistas.

3.2.1. LINHAS MISTAS
No vocabulário de Niemeyer denominamos linhas
mistas àquelas formadas pela composição de arcos de
circunferências interpolados por segmentos de retas.
As primitivas (ou formas iniciais do vocabulário) das
linhas mistas são, portanto, o arco de circunferência
e a reta.
Na relação espacial “arco de circunferência e reta” foram identificadas as seguintes regras:
1. Em perfis verticais as retas são tangentes às curvas,
portanto perpendiculares ao raio da circunferência
que passa por este ponto (figura 4). Desta forma, o
ângulo de inclinação da reta é inversamente proporcional a dimensão da flecha do arco de circunferência.
2. Quando o arco de circunferência é uma semicircunferência (arco pleno) as tangentes
que passam pelas extremidades inferiores da curva são verticais.
No plano vertical a relação espacial da
reta tangente vertical com a semicircunferência, constitui o limite para a relação
entre o arco de circunferência e a reta.
Em planta (plano horizontal) foram
identificadas além das relações descritas
acima, outras que não ocorrem no plano
vertical:
3. O uso de arco de circunferência maior que 180º somente foi verificado no plano horizontal combinado com a reta tangente.

4. A composição de dois ou
mais arcos de circunferência ligados por retas tangentes aparece freqüentemente no
plano horizontal, com pouca
freqüência no plano vertical.
5. Outra relação espacial sugere,
ao invés da preponderância das
curvas sobre as retas, uma composição de retas onde há o arredondamento dos cantos através
da concordância com arcos de
circunferência, considerando a
proporção entre a dimensão das
retas e das curvas.
6. As linhas mistas podem ser
geradas através de operações de
rotação, reflexão, escala e adição
(figura 5).

3.2.2. COMPOSIÇÃO DE CURVAS
As linhas sinuosas são formadas através da composição de linhas curvas: alternando a forma côncava
e a convexa ou a seqüência de segmentos côncavos
(figura 6).
A análise demonstrou que Niemeyer utiliza a composição de parábolas ou arcos de circunferência de
diferentes diâmetros. As primitivas (ou formas iniciais do vocabulário) da composição de curvas são,
portanto, o arco de circunferência e a parábola.
O arco de circunferência maior que 180º estabelece
relação espacial com outras curvas nas posições relativas secante, não secante e tangente. Uma relação
freqüente ocorre entre arcos de circunferências que
são ligados por curvas côncavas ou convexas.

Figura 6: Projeto de Niemeyer para
Restaurante e casa de barcos (RJ, 1944
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4. RESULTADOS - DISTRIBUIÇÃO
DOS TIPOS DE CURVAS NA AMOSTRA
1. Da amostra de 20 edifícios examinados,
mais da metade (65%) tem como origem a
parábola.
2. A presença de curvas mistas em um
quinto da amostra (20%).
3. A hipérbole ou uma aproximação foi
identificada em apenas 5% da amostra.
4. Na amostra, 40% dos edifícios apresentavam algum tipo de composição de linhas
curvas.
Estes percentuais referem-se ao número
de exemplares onde existe a incidência de
cada tipo de curvas, havendo sobreposição
de diferentes tipos de curvas em várias
obras da amostra.
4. RESULTADOS - ESTRATÉGIAS
COMPOSITIVAS GEOMÉTRICAS
Foi verificada uma correspondência entre o
tipo de curva e a aplicação. Determinados
padrões encontrados no vocabulário são
utilizados apenas em planta baixa.
O vocabulário utilizado em perfis verticais
Figura 7: Análise das proporções do projeto para um aeroporto em
se restringe aos seguintes padrões:
Diamantina,
MG, Brasil,1954: traçado regulador baseado na seção áurea.
1. Em curvas compostas que constituam perfis verticais - geratrizes ou diretrizes de superfícies - na transição entre a curde vedação e podem ser fechadas por planos ou voluva e nível do solo é geralmente utilizado a reta
mes retos. Ex. Edifício do Banco Boa Vista, RJ.
ou linhas parabólicas que tocam o solo com linhas que se aproximam da tangente a estas curvas.
5. PROPORÇÕES NO
2. Em elementos planos (como pilares), a curva
ESTILO NIEMEYER
toca o solo em um ponto (colunas de ponta fina,
[Niemeyer,2003] - referência ao Palácio da Alvorada
Na literatura existente sobre Niemeyer não foi enem Brasília).
contrada menção ao uso de qualquer mecanismo de
Quanto à relação entre a curva e a volumetria gerada:
controle proporcional.
3. As curvas compostas fechadas do plano horizontal
Os mecanismos de controle não são mencionados
são utilizadas em superfícies planas ou como diretriz
por Niemeyer senão de forma subliminar, sobre a
de volumes gerados pelo deslocamento de retas e exutilidade ou necessidade da proporção em arquitecepcionalmente de curvas.
tura como, por exemplo, ao relacionar a liberdade
4. Curvas compostas fechadas geram planos (em geplástica e a necessidade de regras de proporção: “(...)
ral marquises) ou volumes térreos localizados junto
garantimos a absoluta liberdade de concepção, dentro, é lóou sob edifícios.
gico, das regras de proporção que a arquitetura sempre exi5. Os volumes gerados por diretrizes sinuosas paragiu”.(Niemeyer in Corona 2001, p.83).
lelas localizadas no plano horizontal são caracterizaOs vinte edifícios foram parametrizados através da
dos por possuírem apenas uma inflexão. Ex. Edifício
identificação e descrição das relações de proporção.
Copan, SP, 1951.
Foram testados traçados reguladores, baseados na
6. Curvas compostas abertas são em geral superfícies
seção áurea, em todas as obras, com o objetivo de
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verificar a existência de um mecanismo de controle
dimensional da relação entre as partes.
A seguir um exemplo de descrição detalhada dos traçados reguladores, baseados na seção áurea, identificados no projeto para o Aeroporto em Diamantina
(Minas Gerais,Br, 1954, figura 7).
O Retângulo A’a’ surge da relação entre largura total
do prédio a’ e a extensão do mesmo até uma parede
delimitadora de funções. Os retângulos áureos B’b’
aparecem duas vezes delimitando o jardim e o acesso.
A partir do comprimento total do aeroporto cria-se
o retângulo C’c’ que dividido para gerar D’d’ marca
o início do painel de pedras. Da metade de D’ surge
E’e’ coincidente com o centro da fachada. Da subseqüente divisão de D, emergem F’f’, G’g’ e H’h’, sendo que g’ corresponde à altura máxima do prédio e
h’ à distância entre a tangente da parábola e o meio
da obra. As dimensões do painel de pedras dão origem ao retângulo áureo I’i’.

cios em suas primitivas geométricas e a identificação de traçados reguladores baseados na seção áurea.
Esta descrição não teve como objetivo o resgate da
historia ou caminho que o arquiteto percorreu para
chegar a suas formas mas uma exploração e registro
do padrão combinatório de elementos geométricos
(mais relacionado à hereditariedade da forma) que
relaciona os membros de uma família de edifícios, a
partir da identidade entre suas estruturas generativas.
Esclarecida esta estrutura geométrica de identidade,
foi possível relacionar estes mecanismos de controle
formal não com um caráter restritivo, mas como um
sistema criativo que se alimenta das possibilidades
combinatórias quase infinitas que a linguagem proporciona.
Estas possibilidades combinatórias estabelecem a relação com a liberdade plástica e o controle formal,
os quais definem a linguagem individual. Além da
análise geométrica, a análise comparativa permitiu
verificar a recorrência de relações espaciais associadas a estratégias compositivas na geração de tipos de
volumes e superfícies. A partir do conhecimento da
linguagem é possível gerar novos exemplares na linguagem de Niemeyer (figura 8).
Esta análise examinou apenas os edifícios gerados
a partir de perfil curvo ou que contém superfícies
curvas. A extensão da análise para outras geometrias
presentes na obra de Niemeyer poderá acrescen-

6. CONCLUSÕES

Algumas relações espaciais como a ligação de pares
de arcos de circunferência através de retas ou curvas, são mais freqüentes no início da carreira de
Niemeyer notadamente no conjunto da Pampulha e
alguns edifícios que se seguiram tornando-se menos
freqüentes após Brasília.
A partir de dois tipos de curva iniciais,
a parábola e o arco de circunferência,
associados ao segmento de reta, Niemeyer multiplica seu vocabulário e
suas possibilidades compositivas utilizando operações de rotação, reflexão
e escala (curvas paramétricas). A parábola é a curva mais freqüente nos edifícios de Niemeyer, tanto em planos
verticais como horizontais. No plano
horizontal verificou-se maior número de relações espaciais e conseqüentemente maior liberdade na medida
em que aumenta o número de combinações possíveis entre as primitivas
do vocabulário, ou seja, diminuem o
número de restrições às combinações.
A descrição através de desenhos esquemáticos permitiu a visualização e
classificação dos tipos de curvas de
acordo com a sua origem. Os desenhos
baseados em projeções ortogonais
Figura 8: Um novo projeto gerado a partir das regras
do sistema generativo de Niemeyer.
permitiram a decomposição dos edifí21

tar outros elementos importantes para o conhecimento da linguagem de Niemeyer e da arquitetura.
O conhecimento resultante do estudo das linguagens
pode ser implementado como recurso didático nos
primeiros anos do ensino de arquitetura na medida

que torna evidente a multiplicidade de possibilidades combinatórias baseadas em relações e transformações geométricas simples e de fácil apreensão.
Rosirene Mayer e Benamy Turkienicz. 2011
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O DESENHO NA FORMAÇÃO DO ARQUITECTO
ANÁLISE DE PROCESSOS DE ENSINO NAS FACULDADES
DE ARQUITECTURA DE LISBOA E DO PORTO (1979 a 2005)
Teresa Pais*

NOTA PRÉVIA:
Esta é a segunda parte do artigo publicado no número 29 do Boletim da APROGED, sobre a prática pedagógica de alguns professores da Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, e faz um
estudo paralelo à do corpo docente da Faculdade de
Arquitectura da Universidade do Porto, terminando
com as conclusões gerais do trabalho.

Vieira, ficando a cargo de Vítor Silva a partir de 2000.
É sobre o desempenho dos docentes atrás referidos
que o presente texto se debruçará.
2.1 DESENHO I:
O DESENHO ENQUANTO INSTRUMENTO
INDIVIDUAL DE REPRESENTAÇÃO DO VISÍVEL
JOAQUIM VIEIRA (N. 1946)

2. O ENSINO DO DESENHO
NA FACULDADE DE ARQUITECTURA
DA UNIVERSIDADE DO PORTO

Concluído o Curso Superior de Pintura na Escola de
Belas-Artes do Porto em 1968, Joaquim Vieira reingressou em 1975 na Escola que o formou como assistente da disciplina de Desenho I da licenciatura em
Arquitectura. Até ao ano a que se reporta o presente
estudo, manteve-se ligado ao ensino da disciplina,
nomeadamente do primeiro ano, matéria que leccionou, portanto, durante mais de trinta anos.
Segundo Vieira, desde a sua integração no corpo docente da Escola, em 1975, ano em que se assistiu ao
estabelecimento das Bases Gerais da licenciatura,
até cerca de 1985 (altura coincidente com a consolidação de uma teoria própria da disciplina coerente com o projecto pedagógico da Escola), podemos
identificar quatro fases correspondentes a inflexões
na orientação da disciplina de Desenho I.
A primeira deu-se entre 1974 e 1977, período em
que a disciplina teve como referencial teórico “as
metodologias da percepção e educação visuais ao
serviço da concepção formal arquitectónica ou do
mundo plástico da abstracção” 2, ideias emergentes
da tradição bauhauseana, dominante na altura.

À semelhança do que aconteceu na Escola de Lisboa,
também na do Porto, após o 25 de Abril, se contrataram algumas individualidades que viriam a ser determinantes na forma como se veio a processar o ensino
do desenho nesta Escola.
Assim, o primeiro ano foi entregue desde 1975 à responsabilidade de Joaquim Vieira que, após a criação
da Faculdade de Arquitectura, prosseguiu à frente
dos destinos da disciplina, tendo o apoio de vários
assistentes ao longo dos anos.
O segundo ano contou com Alberto Carneiro desde
1971, situação inalterada até à altura da sua aposentação, em 1999. Em 1985, António Quadros reingressou1 no corpo docente da Escola, embora destacado
em Viseu nos anos em que lá funcionou a Unidade
Pedagógica e voltando à actividade no Porto até à
data do seu falecimento, em 1994. Na ausência de
Alberto Carneiro, a disciplina de desenho do segundo ano foi pontualmente coordenada por Joaquim

1 Dizemos “reingressou” pelo facto de António Quadros ter leccionado na Escola Superior de Belas-Artes do Porto entre 1955 e
1964, período após o qual esteve em Moçambique.
2 Salvo indicação em contrário, a informação e citações seguintes são retiradas da entrevista concedida por Joaquim Vieira, reproduzida em PAIS, Teresa – O desenho na formação do arquitecto: análise do processo de ensino das Faculdades de Arquitectura de Lisboa e do Porto. Porto : Fac. de Belas-Artes da Universidade do Porto, 2007. Tese de Mestrado em Práticas e Teorias do Desenho. Anexo 2, p. 337.
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A segunda desenvolveu-se entre 1977 e 1982, em
que o programa de Desenho I se “colou” à disciplina
de Introdução ao Projecto. Este novo enquadramento
correspondeu a uma orientação própria baseada no
desenho de representação, de rotura relativamente à
abordagem desenvolvida anteriormente, levantando
o problema de ensinar desenho “com base numa dinâmica criada noutra disciplina”.
A terceira fase desenrolou-se entre 1982 e 1985.
Nesta, estabelecendo ainda estreitas relações com
aquela disciplina, o Desenho I caminhou para uma situação de “autonomia”. Esta ideia foi defendida por
Vieira por considerar que o afastamento era indispensável à formação consistente e multidisciplinar
do futuro arquitecto, possibilitando-lhe a produção
de imagens que não se integravam directamente no
processo projectual3. Apesar de só ter merecido o
apoio de parte do corpo docente, a independência
de Desenho I quanto a Projecto veio proporcionar a
consolidação de um suporte teórico próprio, face à
dinâmica da prossecução dos exercícios propostos,
tendo vindo a culminar na adopção metodológica
dos “quatro modos do desenho”.
Finalmente, a quarta e última fase, a partir de 1985,
corresponde à definição da estrutura disciplinar do
desenho que se manteve pelo menos até 2005, sem
excluir certas alterações pontuais que se foram revelando necessárias.
A prática docente de Desenho I orientada por Joaquim
Vieira assenta nalguns pressupostos metodológicos.
Sucintamente, apontamos os seguintes4:
- O desenho é a expressão gráfica de uma intencionalidade que deve procurar a sua matriz na realidade e
no património do desenho e da arquitectura;
- Só se aprende a desenhar “desenhando-se”: significa
que ao desenhar se aprende a desenhar e que desenhamos sempre aquilo que somos;
- O desenho é um acto de sabedoria: a dupla intencionalidade entre o conhecimento por familiaridade
e o conhecimento “acerca de” estabelece-se, fazendo
o permanente confronto e síntese entre os critérios
de apreciação da realidade e os de apreciação do que
é íntimo e subjectivo;
- O desenho encontra bases matriciais noutras disciplinas, onde vai buscar e encontrar a confirmação dos
procedimentos e a sustentação de uma operacionalidade indispensáveis para que se alargue o seu campo
e se consolide a sua disciplinaridade pela consciência

dos actos e da sua articulação;
- Ensina-se desenho indicando os caminhos que podem e devem ser percorridos, persuadindo o estudante a explorá-los: o ensino do desenho faz-se
através da realização de exercícios que impliquem
técnicas e modos de actuação determinados.
Desde 2001, o Programa de Desenho I desenvolvese em três fases, que vão aprofundando o domínio
técnico, conceptual e metodológico. A primeira, denominada Percepção e Reconhecimento, é a fase introdutória de todo o curso à metodologia, aos ritmos
e à exigência. Começa com o reconhecimento da
inaptidão ou incompetência em termos perceptivos,
que decorre de uma formação no ensino secundário essencialmente livresca, e prossegue com exercícios que exigem “cuidadosa atenção” por parte do
estudante. A segunda fase, Reconhecimento e Expressão,
subdivide-se em dois módulos. No primeiro, tratamse sistematicamente os elementos que constituem o
acto do desenho (técnicas, instrumentos, convenções, etc.), culminando com o reconhecimento de
que se desenha de diversas maneiras e com diferentes atitudes. No segundo módulo, reforça-se o papel
que os modos e as atitudes têm sobre a expressão e
a leitura da realidade, fortalecendo a aprendizagem
anterior, e consolida-se a teorização acerca do acto
do desenhar e da observação e crítica do desenho.
Por último, a terceira fase, Expressão e Consideração,
visa, por um lado, articular todos os conhecimentos
apreendidos, reforçando e fechando o processo de
aprendizagem e, por outro, destabilizar, ao abrir novas perspectivas, garantindo que o desenho – mais
do que o aluno aprendeu – é o que poderá começar
a aprender. Em cada fase, estão presentes quatro âmbitos temáticos (em número variável de aulas, consoante as suas características): objecto, espaço contido,
paisagem e corpo humano.
Estabelecidos por volta de 1985, os objectivos da
disciplina são, sumariamente, “desenvolver no estudante a capacidade de observação, a habilidade e o
conhecimento do acto desenho e a sensibilidade aos
valores plásticos e estéticos; criar condições para que
o estudante enfrente o acto de projectar com agilidade, espontaneidade e consciência; e estimular a
presença no acto projectual de componentes não sistemáticas, simbólicas e poéticas”.
Organizada segundo um sistema de avaliação contínua, a metodologia de ensino desenvolvida em Dese-

De resto, a autonomia disciplinar face a Projecto foi progressivamente assumida pelas restantes disciplinas. VIEIRA, Joaquim Pereira Pinto – Desenho do natural: relatório da disciplina de Desenho I. p. 11.
4
Op. cit. p. 14.
3
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nho I implica o acompanhamento diário por parte do
docente ao trabalho do estudante, a crítica comparada de situações tipo e de casos exemplares ao nível da
turma, a existência de “pontos de situação”, em data
pré-definida, para avaliação e reorientação dos trabalhos e ainda a avaliação no final de cada fase. Nestas,
como pleno conhecedor dos critérios de avaliação,
o aluno é solicitado a “apreciar o seu trabalho referindo-se concretamente à forma como esses factores
surgem nos desenhos e em seguida o docente aprecia a auto-crítica e dá a sua interpretação do trabalho
face a esses factores”.

Quando começou a leccionar, deparou-se com a
dificuldade em estabelecer uma sistematização que
permitisse enquadrar, experimentar e desenvolver a
disciplina de desenho de forma que servisse as necessidades instrumentais do projecto, nos aspectos gráficos e plásticos das configurações arquitectónicas.
Procurando modelos em enunciados teóricos decorrentes de práticas de ensino noutras escolas de arquitectura, verificou, porém, que quase todos se orientavam para a reprodução de sistemas e instrumentos
predeterminados, nos quais estava ausente qualquer
consideração sobre o processo de concepção, de crítica e de opção de quem desenha sobre o que desenha. A reflexão continuada sobre esta problemática
levou-o ao reconhecimento de que “só se aprende a
desenhar desenhando”, que “quem desenha sempre se
desenha” e que “o desenho se desenvolve como consciência operativa”, concluindo que o “acaso” e a “necessidade” desempenhavam um papel de complementaridade no processo de ensinar e aprender o desenho.
Começou então por deslocar para a prática a verificação e enunciação de dados que lhe permitiram
elaborar uma teoria, um corpo de conceitos do “desenho ligado ao processo projectual”. Como Alberto
Carneiro já escrevera em 1983, “a disciplina de Desenho II desenvolve a sua actividade sobre os trabalhos das
cadeiras de Arquitectura, Análise do Território e Construção.
A integração horizontal faz-se assim sobre o trabalho de
cada aluno e através de questões nele e por ele levantadas
e que implicam a verificação das adequações instrumentais
segundo as especificidades das disciplinas e das matérias.
Esta prática, porque adequada como metodologia, deve
manter-se” 6.
Foi assim que, ano após ano, trabalhou os instrumentos manuais e mentais de Desenho II, em coordenação
estrita com outras disciplinas, nomeadamente com a
de Projecto7.
O ensino de Desenho II estruturava-se e desenvolviase para que o aluno treinasse a sua capacidade de opção e pudesse gerir autonomamente a continuidade
da aprendizagem específica, no âmbito dos meios,
representações e realizações gráficas e plásticas da

2.2 DESENHO II: O DESENHO ENQUANTO
INSTRUMENTO DE APROXIMAÇÃO
A UMA PRÁTICA PROJECTUAL
ALBERTO CARNEIRO (N. 1937)
Apenas com onze anos, Alberto Carneiro ingressou
como aprendiz numa oficina de arte religiosa onde
se iniciou nas tecnologias de madeira, pedra e marfim. Seis anos depois, já em 1954, iniciou o curso
de aperfeiçoamento profissional na Escola de Artes
Decorativas Soares dos Reis. Entre 1961 e 1965, foi
aluno da Escola Superior de Belas-Artes do Porto
frequentando o curso de Escultura. Em 1968, foi admitido à frequência do Advanced Course in Sculpture, na
Saint Martin’s School of Art de Londres, curso que
terminou em 1970.
No ano seguinte, ingressou na Escola de Belas-Artes
do Porto para reger as disciplinas Desenho I e Desenho
II do Regime Experimental do Curso de Arquitectura. Com a entrada de Joaquim Vieira em 1975, Alberto Carneiro passou a reger a disciplina de Desenho
II, situação que viria a manter-se até à altura da sua
aposentação, em 1999.
Escrevia Alberto Carneiro em 1994 que os princípios que consubstanciaram o ensino do desenho
no segundo ano do Curso de Arquitectura foram o
resultado das suas experimentações e reflexões, ao
longo de vinte anos de actividade pedagógica5.

Para elaborar o presente estudo, e na impossibilidade de entrevistar Alberto Carneiro, recorremos principalmente ao relatório
por ele apresentado em 1994, no âmbito das Provas de Agregação à Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, e de onde
se colheram as citações que se seguem.
6
CARNEIRO,Alberto – Comunicação no âmbito da prática pedagógica de Desenho II.Quatro mesas redondas sobre o ensino da arquitectura. p. 19.
7
O nome da disciplina, Desenho da Arquitectura, adopta a sua nomeação definitiva no curso em 1994, correspondendo à vontade
de afirmar, no âmbito de um novo plano de estudos, o campo específico das relações que constitui a experiência e a reflexão do
ensino do desenho de projecto. SILVA, Vítor Manuel Oliveira da – Relatório da disciplina desenho da arquitectura. Porto : Faculdade
de Arquitectura da Universidade do Porto, 2002.
5
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prática de projecto futura. Deste modo, constituíamse como objectivos da disciplina a exercitação manual e mental para manipular e compreender técnicas,
sistemas, códigos, modelos e processos de representação gráfica e plástica na construção e articulação de
desenhos das arquitecturas e dos espaços; a prática
do desenho como entendimento do real, esclarecendo e aprofundando os significados das intervenções,
desenvolvendo as capacidades de crítica, tomando
consciência das próprias ideias e estimulando a criatividade; a prática do desenho na conformação de um
método para projectar arquitecturas; e a habilitação
para a eficácia de actos do desenho na elaboração e
comunicação de projectos de arquitectura.
O programa consubstanciava-se em três vertentes
concomitantes: a análise, a concepção e a comunicação, respectivamente faseadas no tempo do ano lectivo.
A primeira vertente, “análise”, consistia no progressivo aprofundamento dos estudos correspondentes
ao sítio e à zona em estudo na disciplina de Projecto.
As formas de intervenção eram trabalhadas em articulação sequencial, levando ao aprofundamento de
dados que deveriam informar a concepção e garantir
a consciência das opções assim como a eficácia das
comunicações.
A segunda vertente que compunha o programa, “concepção”, relacionava-se com verificações progressivas
e recíprocas entre todas as peças desenhadas até à definitiva fixação das representações como síntese final
de comunicação do projecto.
A terceira e última vertente programática, “comunicação”, incidia sobre a temática do registo gráfico e
plástico como esclarecimento da crítica sobre o processo desenhado e sobre a organização e a economia
de meios para a comunicação do projecto. Nesta fase,
todos os desenhos eram tomados e entendidos como
sequência de formações e informações aprofundadas
e esclarecidas, desenvolvendo-se o desenho em estudos sequentes até uma síntese de forma que configurasse as ideias e as experimentações processadas.
A avaliação contínua processava-se através da verificação das respostas aos enunciados, numa sequência de aferições instrumentais. A avaliação em grupo
também aqui era feita, comparando-se a produção
de todos os alunos de cada turma e a aprendizagem
individual.
A classificação final, considerando o aproveitamento
global do aluno, resultava da ponderação de todas as
críticas e avaliações que o processo pessoal confirmava.
8

ANTÓNIO QUADROS (1933 - 1994)
Artista polifacetado, detentor de vasto currículo e
de merecida fama como pintor, desenhador, esteta e
pedagogo, António Quadros formou-se em Pintura
pela Escola de Belas-Artes do Porto em 1952.
Nesse mesmo ano, estudou pintura e gravura em
Paris, onde foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian e em 1955, a convite de Carlos Ramos e
Barata Feyo, ingressou como docente na Escola de
Belas-Artes do Porto, onde programou e regeu a cadeira de Pintura Decorativa, trabalho que terá permitido repensar a pedagogia e didáctica das iniciações em
Desenho e Artes Plásticas8.
Seguiu leccionando diversas cadeiras do curso de
Pintura e de Escultura naquela escola até à partida
para Moçambique, em 1964. Aí, praticou a actividade pedagógica em diversos níveis de ensino, além
de organizar e participar em inúmeras actividades ligadas ao meio artístico. Ao regressar a Portugal em
1984, foi convidado pela Faculdade de Arquitectura
do Porto para leccionar Desenho II, actividade que decorreu nos anos lectivos 1985/86 e seguinte.
Em 1988, foi destacado para o ensino da disciplina
de Desenho I na Unidade Pedagógica de Viseu, lugar a
que ficou ligado até ao seu encerramento, em 1992.
De regresso à Faculdade de Arquitectura do Porto, entre 1992 e 1994 voltou a leccionar Desenho II.
Em 1993, começou a trabalhar na Tese para o Concurso de Agregação que abordava o tema do Desenho e Projecto. António Quadros faleceu em 1994.
O trabalho desenvolvido por Quadros como docente
de Desenho, primeiro na Faculdade de Arquitectura
do Porto, depois na Unidade Pedagógica de Viseu e
novamente na Faculdade de Arquitectura é, para nós,
difícil de reconstituir, pois apesar de Carlos Ramos
lhe ter aberto as portas a uma precoce carreira docente, actividade que, de resto, o acompanhou durante toda a vida, Quadros deixou-nos um escasso
legado escrito sobre o assunto, reduzido, segundo o
nosso conhecimento, apenas a dois documentos: um,
de Abril de 1994, realizado no âmbito da preparação
da tese para o Concurso de Agregação, sob o título
Das dimensões da matéria inanimada, e um outro, sem
data, intitulado Desenho I: Semana Probatória Preparatória de 30 de Janeiro a 03 de Fevereiro e com a indicação
FAUP-upv (que nos leva a crer ter sido redigido entre 1989 e 1992, período em que leccionou na Unidade Pedagógica de Viseu).

SECA, Amândio (dir.) – António Quadros: o sinaleiro das pombas. Porto : Árvore Cooperativa de Actividades Artísticas, 2001. p. 237.
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É da leitura deste segundo documento que tentámos
filtrar algumas das ideias eventualmente subjacentes,
directa ou indirectamente, à metodologia pedagógica que Quadros desenvolveu, e acerca das quais nos
propomos fazer a seguinte síntese:
- Em todas as disciplinas do curso, e não só na de Desenho, se cria e desenvolve o necessário domínio da instrumentação ligada à compreensão dos problemas do
espaço, no que respeita à sua leitura e representação;
- Os arquitectos não questionam o desenho enquanto
prática necessária e insubstituível, mas são poucos os
que o afirmam como gerador e motivador das ideias
iniciais no território conceptual;
- A falta de preparação pedagógica de alguns professores de disciplinas teóricas – onde o estudante é confrontado, não com o seu saber, mas com a
sua ignorância – leva a que baseiem a sua didáctica
na memória que têm dos tempos de estudante e na
consciência de uma prática profissional adquirida,
enfatizando a verbalização do conceito sem espírito crítico algum. A credibilidade do seu discurso é
transmitida não pelo que diz, mas pelo modo como
diz e pelo lugar donde diz, conduzindo a que o poder
se sobreponha ao saber;
- Corpo e espírito são indissociáveis. O que o corpo
é (total igual a um indivíduo) não é separável do que
produz (desenho). Logo, o desenho não pode ser lido
apenas como rasto, como acto avulso, porque ficaria
por referir um vasto sistema de relações, prévias e/
ou póstumas, ao acto do desenhar. Longe de ser um
simples depósito deliberado de materiais que tendem a conformar a imagem de outra imagem, o desenho denuncia a sua natureza vital e humana: “risco,
logo existo”. Quando se risca, há potencialmente um
desejo, um esboçar de um propósito.

Trabalhando cerca de doze anos ao lado daquele primeiro mestre, Vítor Silva considera que o programa
que hoje desenvolve no segundo ano, “do ponto de vista da sua filosofia mais enraizada, mais profunda, é ainda a
continuação, de algum modo, do programa de Alberto Carneiro” 9, o qual ajudou, também, a construir.
A disciplina pretende desenvolver, a partir da existência de uma «linguagem comum» do desenho –
modos, técnicas, códigos e sistemas de representação – a singularidade da sua expressão e adequação
individual, no sentido de favorecer uma livre e eficaz
construção de imagens. Aspira a promover aptidão
para fazer e pensar o desenho – meio de representação e de expressão gráfica e plástica – na relação com
a concepção e a imaginação Figural do projecto de
arquitectura, assim como tem a pretensão de fomentar o jogo da produção e do significado das imagens
como meio de aceder ao gosto, à descoberta e à ideia
dos processos subjectivos, artísticos e conceptuais
do desenho. Tomando como matéria nuclear do ensino o âmbito das representações gráficas e plásticas,
o programa assenta na definição didáctica de diversos exercícios, proporcionando um andamento e um
acompanhamento regular das tarefas e das reflexões
propostas. O enunciado dos trabalhos a desenvolver
resulta da observação das questões práticas e teóricas
que cada um dos temas tratados levanta.
É privilegiado o acompanhamento contínuo e individualizado a cada aluno, estabelecendo-se entre este
e professor um processo de interacção e de avaliação
permanente, num ambiente de confiança e de estímulo. Periodicamente, ocorrem sessões colectivas
de comparação e de discussão dos trabalhos.
Em cada aula são dadas instruções específicas sobre o
desenvolvimento do trabalho em curso, com o apoio
de fichas distribuídas no início de cada fase. As sessões teóricas específicas organizam e explicitam o
âmbito das tarefas e dos conteúdos a tratar.
O programa desenvolve-se, como já foi referido, em
quatro fases temáticas, que aprofundam diversos temas sobre a natureza e os usos das imagens no projecto: ver e analisar, copiar e reflectir, imaginar e idealizar,
comunicar e exprimir.
Na primeira fase, é tratado o tema da análise do real.
Nos últimos anos, este assunto tem sido introduzido
através de algumas aulas propedêuticas, onde é proposto aos alunos a realização de um exercício que

VÍTOR SILVA (N. 1959)
Licenciou-se em Pintura pela Escola Superior de BelasArtes do Porto em 1983. Leccionou no ensino secundário entre 1985 e 1987, ano em que deu início à actividade docente na Faculdade de Arquitectura do Porto.
Até 1999 foi assistente do segundo ano, trabalhando
com Alberto Carneiro; em 1999/2000 foi também
assistente do primeiro ano, desta vez de Joaquim
Vieira; e, desde 2000 (após conclusão do doutoramento), é professor de Desenho da Arquitectura.

A informação e as citações seguintes são retiradas da entrevista concedida por Vítor Silva, reproduzida em PAIS,Teresa – O desenho
na formação do arquitecto: análise do processo de ensino das Faculdades 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, p. 374.
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implica o levantamento e a representação dos espaços da Faculdade de Arquitectura. O objectivo passa
pela consciencialização da importância da medida e
pelo entendimento da regra subjacente à organização
espacial do complexo escolar. Na segunda fase, denominada Os desenhos do desenho são abordadas questões relativas à observação e ao exercício de cópia
de desenhos de arquitectura. Estes trabalhos, além
de oferecerem a possibilidade de dar a conhecer aos
alunos – que não têm, geralmente, qualquer cultura
visual – desenhos de arquitectos conceituados, interessantes do ponto de vista gráfico e, ao mesmo
tempo, díspares entre si, também lhes mostra que
os processos de desenho são de tal forma fortes, de
tal modo análogos, que muitas vezes, neles, estão intrínsecas muitas das características da obra do autor.
A terceira fase, Desenho do imaginário, incide primordialmente no estudo sobre o sentido construtivo e
expressivo da perspectiva. Retomando o tema do
trabalho desenvolvido na disciplina de Projecto, os
alunos concebem imagens como meios para testar,
explorar e aprofundar a sua proposta. Trata-se de ver
e de dar a ver sequências e percursos do projecto,
considerando aspectos e fenómenos qualitativos, tanto objectivos como subjectivos. Privilegiam o estudo
de luz-sombra, de cor e de hipótese material dos espaços imaginados, experimentando variações técnicas e instrumentais. Na quarta e última fase, Desenho
de Comunicação, pretende-se que o estudante, uma
vez resolvidas todas as decisões do projecto, realize
uma imagem que articule e componha uma síntese
final do processo desenhado ao longo do ano. Deverá
ter um carácter ilustrativo, evitando a redundância
de uma resposta meramente “de design”. Para isso, os
docentes insistem para que o painel final não tenha
um carácter de comunicação formal, mas de comunicação “mais prosaica”, ensaiando um processo de
trabalho e estudo que conduza à conclusão eficaz de
uma imagem expressiva e comunicativa.
O calendário das sessões teóricas obedece à necessidade de construir um espaço de reflexão que considere a história e a crítica das imagens e do desenho da
arquitectura como pontos de apoio ao trabalho prático, de forma a que o aluno compreenda e relacione
noções, conceitos e conteúdos relativos aos exercícios considerados para cada uma das fases de trabalho.
A avaliação é contínua e processa-se através da verificação das respostas às fichas de trabalho em cada fase.
Os pontos de situação, bem como os momentos de
avaliação, decorrem no espaço e no tempo normal
de aulas atribuídos a cada turma.

3. CONCLUSÕES
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Como ponto de partida, podemos dizer que uma das
ideias que o estudo realizado nos suscitou foi a de
que, no que concerne às Faculdades de Arquitectura eleitas como objecto de investigação, nos encontrávamos perante duas instituições com idiossincrasias próprias. Apesar de coexistir a herança de uma
estrutura anterior comum, esta ideia foi ganhando
consistência quando nos apercebemos, por exemplo,
do conservantismo que caracterizou os docentes e
respectivas metodologias da então Escola de BelasArtes de Lisboa, especialmente a partir de meados
dos anos 40, ou da divergência cada vez mais acentuada ao nível dos percursos históricos, políticos e
pedagógicos das duas escolas em causa, sentida com
mais realce desde 1969.
Assim, foi sem surpresa que verificámos estar perante duas Faculdades de Arquitectura que, embora enraizadas estruturalmente nas Escolas de Belas-Artes
que lhes deram origem, se vincularam a ideias diferenciadas de escola e de ensino, onde se definiram
metodologias e programas próprios.
Tratando-se, pois, de duas instituições que manifestam entendimentos particulares e diferenciados
da formação do arquitecto, passamos à tentativa de
resposta à questão que colocámos inicialmente: Que
afinidades podemos encontrar entre estas duas Faculdades
no âmbito do ensino do Desenho?
- A ausência de preparação pedagógica específica que
caracteriza a docência do ensino superior conduz a
que os professores referenciem a actividade lectiva na sua própria experiência de aluno e na prática
profissional entretanto adquirida (ligada, ou não, à
leccionação). O que verificámos, quer na Faculdade
de Arquitectura de Lisboa, quer na do Porto, foi a ligação estreita estabelecida entre a prática pedagógica
de cada docente e o seu percurso de vida.
- Ponderamos que é intrínseca à abordagem das disciplinas de desenho nas escolas em questão a convicção
de que “só se aprende a desenhar desenhando”. Esta
opinião geral é manifesta quando verificamos que, em
todos os casos analisados, existe uma vocação natural
e predominante para a realização de aulas práticas.
- A assunção de que se trata de um ensino que exige
uma relação de proximidade e confiança entre docentes e discentes, onde os primeiros privilegiam o
acompanhamento individualizado aos segundos, é
uma ideia que identificámos em todos os professores.
- Todos os docentes declararam que têm necessidade
de desenhar para o aluno ver (não querendo com isto

dizer que o professor desenhe para mostrar “como se
faz”, mas sim para explicar como “ele faz”), variando
de professor para professor o local onde actua, isto
é, no próprio desenho, na margem, no verso da folha
ou no quadro.
- Consideramos comum às estratégias metodológicas do ensino do desenho em ambas as instituições, o
recurso a exposições teóricas de apoio às várias matérias de trabalho.
- Verificámos que a média do número de alunos por
turma rondava, em ambas as escolas, os trinta elementos. Foi consensual a opinião de que a redução
deste número poderia significar acréscimo na qualidade do ensino que, incontestavelmente, requer
acompanhamento individualizado.
- Pensamos que a ideia de conduzir o aluno a alcançar,
no final do ano lectivo, algum grau de autonomia relativamente a decisões como materiais a utilizar, tipo
de suporte, atitude perante o desenho, etc., era algo
que, em geral, todos os docentes incentivavam. Esta
ideia é, além do mais, corroborada pelo facto de, no
início do ano, os desenhos serem cronometrados e,
no final, a responsabilidade de gestão do tempo ser
atribuída aos discentes.
- Contrariamente ao verificado nas disciplinas leccionadas no segundo ano do curso nas duas Faculdades,
parece-nos que, nos conteúdos programáticos das
do primeiro, existem muitas afinidades, sendo disso
exemplo o contacto com os instrumentos e técnicas,
a representação do espaço ou o desenho de figura
humana. Ao nível dos objectivos existem igualmente semelhanças, nomeadamente no que se refere ao
desenvolvimento da capacidade de observação, da
destreza, do conhecimento do acto do desenho ou da
sensibilidade aos valores estéticos. Quanto aos exercícios, praticamente todos os docentes em estudo vão
aumentando progressivamente a escala dos temas a
tratar. De uma maneira geral, no início do ano são
trabalhados temas de dimensão mais reduzida, a meio
é abordada a figura humana e, no final do ano, em que
as condições atmosféricas são mais favoráveis, avança--se para a temática da representação do espaço.
- É generalizada a opinião de que os conhecimentos
que os alunos trazem do ensino secundário são insignificantes, assim como é a de que se tem verificado um
decréscimo na qualidade dos trabalhos que desenvolvem. Contudo, concluímos que a justificação para o
facto é divergente, uma vez que os professores da Faculdade de Arquitectura de Lisboa o relacionam com
a redução do número de horas lectivas, enquanto que
os do Porto o atribuem às condições de acesso ao curso.
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Apreciados os pontos de contacto que consideramos
mais evidentes ao nível do ensino do desenho nas sobreditas Faculdades, debruçamo-nos agora sobre as
divergências que, em resultado dos elementos obtidos ao longo do estudo, tomamos como mais significativas. Por outras palavras, passamos a esboçar uma
resposta à questão: Que divergências podemos encontrar
entre estas duas Faculdades no âmbito do ensino do Desenho?
- Uma das características por que se pautou o ensino
do Desenho na Faculdade de Arquitectura de Lisboa
foi a da coexistência de vários professores de diferenciadas opções metodológicas, não sendo possível
identificar uma personagem proeminente ou um grupo coeso que fizesse escola ou impusesse doutrina.
Desta característica decorre, naturalmente, uma outra. Dada a referida coexistência de diversos docentes na mesma disciplina na Escola de Lisboa, a interpretação do programa e as estratégias metodológicas
adoptadas variaram necessariamente de professor
para professor, sendo-lhes conferida autonomia, circunscrita a um programa base pré-definido para cada
disciplina de Desenho. Desta forma, o ensino do desenho nesta instituição apresentou características tão
divergentes quantos os docentes nele envolvidos.
Na Faculdade de Arquitectura do Porto, o facto de a
coordenação de Desenho do primeiro ano ter estado
atribuída à mesma individualidade durante cerca de
trinta anos e a do segundo durante vinte e quatro
anos, contrapõe o que se disse quanto à Faculdade de
Arquitectura de Lisboa.
No Porto, uma vez estabelecida a hierarquia entre
aquele que coordenava a disciplina – o professor – e
assistentes, a convergência das estratégias tornou-se
clarividente. Que tenhamos conhecimento, esta regra teve uma única excepção.
- O estudo efectuado sugere-nos que, pelo menos nos
últimos anos, as metodologias pedagógicas desenvolvidas nas disciplinas de Arquitectura da Faculdade de
Arquitectura de Lisboa, estimularam processos de
trabalho que visavam o desenvolvimento intelectual
necessário à construção de uma ideia arquitectónica
sem particular incidência no sentido instrumental do
desenho. A amplitude mental que a sua prática pode
proporcionar foi, assim, como que remetida para a
disciplina de Desenho, tornando-a introspectiva e não
promovendo no aluno a evidência de que o desenho
em arquitectura se consubstancia como elemento de
síntese emergente de uma articulação pluridisciplinar.
Na Faculdade de Arquitectura do Porto, a par da autonomia programática e metodológica das disciplinas
de Desenho, o sentido instrumental do desenho foi

recorrente também noutras cadeiras, com particular incidência na de Projecto. Esta valorização das suas
potencialidades operativas em várias disciplinas deu
consistência a conteúdos programáticos do Desenho,
reforçando a ideia de que “a importância e a eficácia
pedagógica de um assunto depende de ele ter ou não para
o aluno uma relação evidente com os fins últimos do ensino
que escolheu” 10.
- O estudo realizado suscita-nos a noção de que na
Faculdade de Arquitectura de Lisboa, salvo uma ou
outra excepção pontual, em nenhuma das cadeiras
de Desenho (I ou II) se estabeleceu qualquer relação,
programática ou temática, com a de Arquitectura.
Na Escola do Porto existiu sempre uma relação íntima entre a disciplina de Desenho do segundo ano
com a de Projecto, quer na época em que a colagem
programática a ele se verificou (e que caracterizou a
cadeira durante anos), quer mais recentemente, com
o desvínculo dessa ligação de proximidade, mas onde
se continuou a eleger a temática do projecto como
material de trabalho.
Do que ficou dito decorre, assim, que foram consideravelmente díspares o programa, os objectivos e as metodologias de abordagem das disciplinas de Desenho do
segundo ano nas duas escolas que estamos a considerar.
- Outro facto que podemos verificar é o da influência que os métodos oriundos da Bauhaus tiveram em
docentes de Desenho ligados à Faculdade de Arquitectura de Lisboa, nomeadamente nos que viveram
a transição de Escola de Belas-Artes para Faculdade,
influência que os acompanhou durante o tempo que
estiveram ligados ao ensino nesta instituição.
No Porto, também professores da mesma geração
foram temporariamente influenciados por aquelas
teorias, que a breve trecho abandonaram, por alternativa a outras referências que entenderam mais profícuas para o seu campo disciplinar.
- Decorre da investigação realizada que na Escola de
Lisboa, entre as disciplinas de Desenho do primeiro e
segundo anos, de conteúdos programáticos dissemelhantes, existia uma abordagem metodológica análo-

10

ga. O Desenho II, acrescido de algumas particularidades, seguia em geral a didáctica traçada em Desenho
I, muitas vezes complementando (ou até repetindo)
matérias que, no primeiro ano, não tinha havido
tempo para tratar com a devida profundidade.
No Porto, aos programas distintos de Desenho do primeiro e segundo anos, correspondiam metodologias
completamente diferenciadas.
- O estudo aponta ainda para uma diferença ao nível
dos moldes em que se processava a avaliação numa e
noutra Faculdade. Pelo diálogo que pudemos estabelecer com os vários interlocutores, pensamos poder
afirmar que, de uma maneira geral, o corpo docente
ligado ao ensino do desenho da Faculdade de Arquitectura de Lisboa processava os momentos de avaliação fora do período lectivo, momentos esses alheios
à didáctica das disciplinas.
Na Faculdade de Arquitectura do Porto, os períodos
de avaliação eram entendidos como parte integrante
e indissociável da estratégia pedagógica inerente às
disciplinas de Desenho do primeiro e segundo anos.
Face ao que ficou exposto, passamos à última questão: Poderemos falar em “estratégias de escola”?
- Considerando “estratégia” como “conjunto de acções programadas para alcançar um objectivo”; entendendo, neste contexto, “acções programadas”
como “metodologias e concepções de ensino desenvolvidas pelos docentes de cada uma das instituições
em estudo”; e ponderando, na situação em causa,
como “objectivo” o “ensino do desenho”, diremos
que, no caso de Lisboa, parece não existir uma “estratégia de escola”, como corolário da diversidade de
metodologias e de interpretações programáticas trabalhadas convictamente por cada um dos professores; no caso do Porto, subsistem elementos irrefutáveis que nos permitem concluir que, aqui, é possível
identificar uma “estratégia de escola” pela coesão e
unidade evidenciadas nas acções pedagógicas que ao
longo dos anos têm vindo a ser postas em prática.
Teresa Pais, 2012

ALLEN, W., citado por PORTAS, Nuno – A Arquitectura para hoje: finalidades, métodos, didácticas. p. 134.
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(IM)POSSIBILIDADES DO PROGRAMA:
ALGUMAS EXPERÊNCIAS DIDÁTICAS NO SECUNDÁRIO
Pedro Jesus*

Aparentemente, as novas gerações chegam ao ensino secundário menos preparadas e menos recetivas
à dimensão de desafio que a aprendizagem da G e o metria Descritiva forçosamente introduz, ou deveria
introduzir.
O redesenho curricular implementado em 2004
trouxe menos tempo para a consolidação das aprendizagens devido à condensação dos conteúdos em
dois anos letivos, apesar do aumento do horário letivo semanal.
A densidade do programa, e muitas vezes os contextos das turmas e a escassez de recursos com que trabalhamos, abrem pouco espaço à experimentação de
iniciativas didáticas divergentes, exploratórias, que
verdadeiramente coloquem o aluno no papel de protagonista da aprendizagem, pela descoberta.
Por outro lado, a imutabilidade do programa ao longo dos últimos anos tornou-nos, certamente, mais
competentes, porque mais treinados, a preparar os
alunos a terem os melhores resultados possíveis nos
exames nacionais - pouco exigentes do ponto de vista da realização da coisa mental1.
Neste contexto, e quando se anuncia um desinvestimento na Educação através da Arte e se começam a
sentir grandes dificuldades das mais diversas ordens,
por que caminhos queremos conduzir o Ensino da
Geometria? E que papel lhe atribuímos, hoje, no
contacto diário com os alunos e na resposta às diversas exigências, tanto do cumprimento programático
como da realização de tarefas procedimentais (mais
ou menos burocráticas), com que nos vemos confrontados?
Fará toda a diferença a Geometria ser uma escolha ou
uma fatalidade2.
1
2

(IM)POSSIBILIDADES DO PROGRAMA
“Se eu tivesse de ensinar a arte da jardinagem a uma
criança, não começaria com as lições das pás, enxadas
e tesouras de podar. Levá-la-ia a passear por parques
e jardins, mostraria flores e árvores, falaria sobre suas
maravilhosas simetrias e perfumes; levá-la-ia a uma
livraria para que ela visse, nos livros de arte, jardins
de outras partes do mundo.
Aí, seduzida pela beleza dos jardins, ela me pediria
para ensinar-lhe as lições das pás, enxadas e tesouras
de podar.”
Ruben Alves, 2004

Pessegueiro, 2001
Apropriação do título do livro Arquitectura, Escolha ou Fatalidade de Léon Krier

Professor do Ensino Secundário.
Texto escrito segundo o Acordo Ortográfico de 1990.
*
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1. DO PROGRAMA,
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
“O sentido da presença desta disciplina no reportório
curricular do ensino secundário é o de contribuir para
a formação de indivíduos enquanto tal e, particularmente, para quem seja fundamental o “diálogo” entre
a mão e o cérebro, no desenvolvimento recíproco de
ideias e representações gráficas.” 3

- Problemas Métricos - 55 respostas
- Nenhum - 46 respostas
- Interseções - 27 respostas
- Axonometrias Clinogonais - 22 respostas
- Métodos Geométricos Auxiliares - 19 respostas
- Perpendicularidade - 19 respostas
Quais são as principais razões que considera justificarem essas dificuldades?
- Falta de métodos de trabalho e estudo - 65 respostas
- O facto de a disciplina ser leccionada apenas em
dois anos de escolaridade - 57 respostas
- Conteúdos de difícil compreensão - 56 resposta
- O facto de a disciplina se iniciar, obrigatoriamente,
no 10º ano - 41 respostas
- Programa demasiado extenso - 37 respostas
- Falta de preparação dos alunos - 36 respostas

Das Finalidades:
- Desenvolvimento das capacidades de formular e resolver problemas;
- Desenvolvimento da capacidade criativa;
- Promoção da autoexigência de rigor e o espírito crítico.
Do Quadro-resumo do Programa:
- Módulo Inicial, 9 aulas;
- Introdução, 4 aulas;
- Representação Diédrica, 164 aulas;
- Representação Axonométrica, 21 aulas.

Quais os motivos que considera contribuirem para
que nos exames de Geometria Descritiva predominem resultados negativos?
- A disciplina deveria ser leccionada ao longo de três
anos de escolaridade - 76 respostas
- Os alunos não se preparam de forma adequada para
o exame - 67 respostas
- Dada a extensão do programa, alguns conteúdos são
abordados de forma menos exaustiva - 62 respostas

Das Sugestões Metodológicas:
- Utilização de modelos tridimensionais reais, gradualmente abandonados ao longo dos dois anos;
- Utilização de software de geometria dinâmica;
- Partição das unidades letivas com graus de dificuldade crescentes;
- Sugestão de eventos (levantamento de edifícios;
conceção de espaços expositivos; palestras por convidados);
- Sequência proposta com sugestões metodológicas
específicas (rigidez mais aparente do que real - a sobreposição ou reordenação pode ser vantajosa).

Tem recebido formação contínua específica adequada à sua área de leccionação?
- Não, porque a oferta formativa é insuficiente - 44
respostas
- Sim - 35 respostas
- Não, porque a oferta formativa se situa sempre fora
da minha área de residência - 30 respostas
- Não, porque não me inscrevo em acções de formação financiadas pelos formandos - 30 respostas

2. DESTAQUES DOS RESULTADOS
DO INQUÉRITO DA APROGED A
PROFESSORES DE GEOMETRIA DESCRITIVA4
Consegue leccionar o programa da disciplina no
tempo previsto?
- Sim, no ano inicial da disciplina mas dificilmente no
ano terminal - 43 respostas
- Sim, mas sem dar uma única falta - 39 respostas
- Sim, sem problemas, tanto no ano inicial, como no
ano terminal da disciplina - 38 respostas

Em quais das seguintes áreas de exploração gostaria
que a nossa oferta formativa incidisse?
- Didáctica da Geometria Descritiva no Ensino Secundário - 72 respostas
- Didáctica da Geometria Descritiva no Ensino Secundário com o quadro interactivo - 67 respostas
- Exploração de software de geometria dinâmica - 63
respostas
- Construção de modelos tridimensionais para o ensino da Geometria Descritiva - 58 respostas

Que conteúdo(s) do programa sente mais dificuldade em leccionar?

Xavier, J.P.; Rebelo, J.A., Programa de Geometria Descritiva A, 2001
Direção da Aproged . Inquérito aos Professores de Geometria Descritiva realizado em 2011/12 (131 inquiridos; ver páginas 67
a 72, nota da ed.)
3
4

32

Que conteúdos gostaria que fossem introduzidos no
programa de Geometria Descritiva A?
- Introdução ao Sistema da Projecção Cónica - 60
respostas
- Interseção de retas com sólidos - 45 respostas
- Sombras em planos interpostos - 26 respostas

nos uma atitude ativa ou um esforço para buscar suas
próprias respostas, seu próprio conhecimento. O ensino
baseado na solução de problemas pressupõe promover
nos alunos o domínio de procedimentos, assim como
a utilização dos conhecimentos disponíveis, para dar
resposta a situações variáveis e diferentes.”
(POZO e ECHEVERRÍA, 1988, p.09);

3. ALGUNS PRESSUPOSTOS NOS QUAIS,
PROVAVELMENTE, MUITOS DE NÓS
ESTAREMOS DE ACORDO:

“Os problemas-processo exigem do aluno um tempo para pensar e arquitetar um plano de ação, uma
estratégia que poderá levá-lo à solução e, por isso,
tornam-se mais interessantes do que os problemas
padrões. Eles aguçam a curiosidade do aluno e permitem que o mesmo desenvolva a sua criatividade,
a sua iniciativa e seu espírito explorador. E, principalmente, iniciam o aluno ao desenvolvimento de
estratégias e procedimentos para resolver situaçõesproblema o que, em muitos casos é mais importante que a própria resposta correta das mesmas.”
(DANTE,1988, p.86 e 87)

- Aparentemente, as novas gerações chegam ao ensino secundário menos preparadas e menos recetivas
à dimensão de desafio que a aprendizagem da Geometria Descritiva forçosamente introduz, ou deveria
introduzir;
- O redesenho curricular implementado em 2004
trouxe menos tempo para a consolidação das aprendizagens, devido à condensação dos conteúdos em
dois anos letivos (apesar do aumento do horário letivo semanal);
-A densidade do programa, e muitas vezes os contextos
das turmas e a escassez de recursos com que trabalhamos, abrem pouco espaço à experimentação de iniciativas didáticas divergentes, exploratórias, que verdadeiramente coloquem o aluno (cada aluno) no papel
de protagonista da aprendizagem, pela descoberta;
- Por outro lado, a imutabilidade do programa ao
longo dos últimos anos tornou-nos, certamente,
mais competentes, porque mais treinados, a preparar
os alunos a terem bons resultados (ou os melhores
possíveis) nos exames nacionais - pouco exigentes do
ponto de vista da realização da coisa mental 1.
Neste contexto, e quando se anuncia um desinvestimento na Educação através da Arte e se começam a
sentir grandes dificuldades das mais diversas ordens,
por que caminhos queremos conduzir o Ensino da Geometria? E que papel lhe atribuímos, hoje, no contacto diário com os alunos e na resposta às diversas exigências, tanto do cumprimento programático como
da realização de tarefas procedimentais (mais ou menos burocráticas), com que nos vemos confrontados?
4. ALGUMAS EXPERIÊNCIAS
DIDÁTICAS NO SECUNDÁRIO
4.1 FIVE (fase inicial da visão espacial)
A metodologia da resolução de problemas
“A solução de problemas baseia-se na apresentação
de situações abertas e sugestivas que exijam dos alu33

A proposta de trabalho aqui apresentada teve origem
no âmbito da Ação de Formação nº 1 do Plano de
Formação de 2010 do Centro de Formação Gaspard
Monge, “Geometria Descritiva em aula no ensino secundário: (mais alguns) modos de usar…”, ministrada pelo
Professor Álvaro Almeida, enquanto unidade didáctica a lecionar segundo a metodologia da Resolução
de Problemas. A unidade didática foi implementada durante o 1º período do ano letivo 2012/2013,
numa turma do 10º ano de escolaridade.
Apesar do título escolhido para a unidade didática
ser “UD: Reta | Plano | Interseções de planos | Mudança de diedros”, o que ela pretendeu foi constituir-se
como unidade de lançamento do estudo da representação diédrica, podendo até, com ligeiras adaptações,
abarcar todo o programa previsto para o ano 1 da
disciplina. E, com um pouco mais de ambição (e de
tempo…), porque não levar esse estudo para outros
sistemas de projeção, buscando assim uma aprendizagem mais significativa (e contextualizada) dos alunos?
A metodologia utilizada na concretização da unidade
didática envolveu:
- apresentação de edifícios sólidos geométricos;
- apresentação de algumas famílias de poliedros com
recurso ao software Poly e lançamento de trabalho a
pares;
- estudo de dois poliedros regulares (que podiam ser
ou não os dois que foram propostos), devendo começar-se pela planificação e construção dos mesmos.
Chama-se a atenção para a necessidade dos alunos

pensarem em formas de fazer a planificação (exemplo: na planificação da pirâmide, sabendo-se a altura,
o aluno poderá utilizar o teorema de Pitágoras, já
aprendido na Matemática, para descobrir a dimensão
das arestas laterais).
Uma vez construídos os poliedros e a partir da colocação dos mesmos sobre a prancheta do desenho,
deveria delinear-se um percurso de descoberta a ser
percorrido pelos alunos desde o estudo do que num
momento final da UD se poderia designar por alfabeto
da reta (a partir da posição das arestas), passando pelo
plano e sua posição relativa à prancheta e a um “plano
vertical” até ao estudo da interseção de planos através
do encontro das bases e faces laterais dos poliedros.
Para cada uma destas situações, e após a “descoberta”
das situações existentes a partir da colocação inicial
dos poliedros, deveria sugerir-se aos alunos uma alteração de posição dos mesmos em relação à prancheta (ou ao plano vertical) de modo a ver se existiam ainda outras possíveis.
De modo a sistematizar a descoberta realizada, deveria propor-se aos alunos no final de cada módulo
(reta, plano e interseção de planos) a construção de
uma tabela síntese, num primeiro momento apenas
com as designações dos elementos por cores (exemplo: todas as retas de frente - apesar de não se chamarem assim - terem a cor vermelha) e respetivas
relações com a prancheta e o “plano vertical”. No final da UD, nos três quadros síntese (reta, plano e interseções de planos) poder-se-iam substituir as cores
atribuídas inicialmente pelas designações propostas
pelo programa.
Para além da elaboração destes três quadros síntese
finais, deveria ainda propor-se aos alunos uma análise
aos movimentos efetuados nos poliedros e respetivas

transformações das posições das arestas e bases e faces dos poliedros (no fundo, as mudanças de planos)
de modo a que os próprios alunos tirassem as suas
conclusões relativas à necessidade desses procedimentos. Estas conclusões poderiam igualmente resultar na construção de um quadro síntese.
De modo a facilitar (caso necessário) o entendimento dos conceitos de reta e plano poder-se-iam levar
para a aula elementos lineares com cor (tipo peças
de Mikado) a justapor pontualmente às arestas dos
poliedros, e elementos planos em cartolina de diversas cores (quadrangulares, retangulares ou de formas
a determinar na altura) a justapor às bases e faces
laterais.
Se se pretendesse, a partir daqui, poderia igualmente
partir-se para um estudo mais centrado na representação dos poliedros ou à determinação de traços de
planos definidos de diversas formas e, se se quisesse
até, ao estudo dos próprios rebatimentos de planos
projectantes. Pensa-se que este simples estudo poderia, pelo menos, abarcar segundo esta metodologia
da Resolução de Problemas todo o programa previsto para o ano 1 da disciplina.
Pretendeu-se atingir os seguintes objetivos:
- Levar os alunos a descobrir conceitos essenciais ao
programa da disciplina através da Metodologia de
Resolução de Problemas;
- Despertar nos alunos a curiosidade, o prazer da
aprendizagem pela descoberta, o sentido crítico e a
autonomia na resolução de problemas;
- Desenvolver competências de visualização espacial
e de raciocínio abstracto;
- Estabelecer a Geometria Descritiva como campo
potenciador de criatividade aplicado a diversos âmbitos de intervenção.

Figura 1 - Plano laranja

Figura 2 - Reta de interseção
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Figura 3 - Pesquisa para o roteiro plano

Figura 4 - Pesquisa para o roteiro interseções

Passados dois período letivos, dando tempo a que as
aprendizagens realizadas tivessem concretização nos
sucessivos conteúdos a trabalhar ao longo do ano,
fez-se um breve questionário avaliativo aos alunos,
de modo a se tentar perceber de que modo a proposta efetuada teve impacto nos seus processos.
Destacam-se algumas respostas:
a) Como descreveria a sua experiência de aprendizagem
proporcionada pelos roteiros efetuados?
“Desde o início do ano tenho percorrido um grande caminho, onde para ultrapassar as dificuldades e
obstáculos com que me deparo sou levada a superar
as minhas próprias expetativas, a arriscar, a confiar
em mim mesma. Esta experiência ajudoume não só como aluna, mas também como
pessoa (...). espero que o caminho esteja
repleto de obstáculos e que me leve a diferentes roteiros para que possa continuar
a desafiar-me todos os dias”.
b) Que vantagens encontra na Metodologia da
Resolução de Problemas na aprendizagem da
Geometria Descritiva?
“Houve alturas em que me deparei com
algumas dificuldades em situações em que
a resposta não era tão direta e era necessário algo mais do que os conhecimentos
“superficiais” (...) foi necessário cruzar
informações, dar voltas e voltas à cabeça
ao ponto de por em questão aquilo que já
tinha feito até aí (...). No final a resolução
era tão surpreendentemente simples que
me apercebi que a minha falha tinha sido
apenas um pormenor.”
c) Da experiência vivida ao longo deste ano letivo, o que considera que a Geometria Descritiva
o ajudou a desenvolver?

“Ajudou-me, desde o início do ano letivo, a considerar o erro uma etapa importante do processo de
trabalho e a encará-lo como um incentivo para melhorar e não como uma derrota.”
d) Que título daria à UD?
“Desconhecido que é descoberto e leva à descoberta
de outros desconhecidos”.
4.2 INVENÇÃO DE ENUNCIADOS
ESTIMULANTES DO EXERCÍCIO MENTAL
Ao longo dos últimos anos, tem-se utilizado com alguma frequência a estratégia de propor aos alunos a

Figura 5 - Quadro síntese do roteiro interseções
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Figura 6 - Escultura 1

Figura 7 - Escultura 2

elaboração de enunciados de exercícios problema que
considerem estimulantes ao nível do desafio dos processos mentais envolvidos, quando se considera que
possuem já alguma maturidade e capacidade de relacionamento de diversos conteúdos programáticos.
Apresenta-se, como reconhecimento ao melhor enunciado, a distinção de o colocar (sem conhecimento
prévio) no teste de avaliação sumativa de outra turma.

4.4 CONCEÇÃO DE UM OBJETO
ESCULTÓRICO CUJA PLANIFICAÇÃO
IMPLIQUE O REBATIMENTO
DE UM PLANO NÃO PROJETANTE
Exercício proposto a uma turma de Artes Visuais no
ano 2 da disciplina (figuras 6 e 7).
4.5 AXONOMETRIAS ORTOGONAL E
OBLÍQUA DA VOLUMETRIA DO COLÉGIO

4.3 PLANIFICAÇÃO E LECIONAÇÃO DE UMA
AULA DE GEOMETRIA AO ENSINO BÁSICO

Este exercício foi proposto a grupos de alunos e realizado em grande escala, com posterior execução
de maquete. Aplicação de conteúdos específicos da
disciplina na representação de um espaço familiar (figuras 8 e 9).

Tem-se lançado ainda aos alunos o desafio, anual, de
conceberem, planificarem e lecionarem a pares uma
aula sobre contéudo(s) geométrico(s) a uma turma
do 3º ciclo do ensino básico, devidamente articulada
com o professor respetivo.

4.6 CRIAÇÃO DE UMA ATIVIDADE DE OFERTA DE ESCOLA
PARA ALUNOS DO 12º ANO DE
ESCOLARIDADE
Experiência realizada no ano letivo
2008-09 com caráter extra curricular opcional para alunos que haviam
concluído o seu percurso como alunos da disciplina de Geometria Descritiva A no ensino secundário. Nesta actividade, foram desenvolvidos
os seguintes conteúdos: Introdução
à perspetiva cónica; Interseção de
sólidos; Resolução de problemas
com recurso ao C.a.r.Metal – com
vista à utilização em aulas dos 10º e
11º das construções realizadas.

Figura 8 - Recolha de informação
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Figura 9
Axonometria clinogonal da
volumetria do Colégio

4.7 DIÁLOGO ENTRE SISTEMAS: REPRESENTAÇÃO DIÉDRICA VS. AXONOMÉTRICA

4.8 GEOMETRIA DESCRITIVA EM DESENHOS
3D: INTRODUÇÃO À PROJEÇÃO CENTRAL

Lecionação paralela da representação diédrica e da representação axonométrica no ano
2 da disciplina. Resolução do mesmo problema em dois sistemas distintos (figuras 10 e 11).

Visitando algumas experiências realizadas por PAL
(1962), desafiou-se os alunos à construção de desenhos para visualização 3D, permitindo a introdução à
projeção cónica (figuras 12 e 13).

Figura 10 - Diapasão em
representação diédrica

Figura 11 - Diapasão em
representação axonométrica
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Figura 12 Desenho 3D de um diapasão

Figura 15 - Desenho 3D do volume do Colégio

5. SOBRE O PAPEL DO PROFESSOR

6. ALGUMAS NOTAS (NÃO) FINAIS

A experiência como professor de Geometria Descritiva, a partilha com outros professores inquietos e
inconformados têm forjado uma identificação com o
modelo de Professor:
- Passador5;
- cativar a aprender pela descoberta, pelo envolvimento, pela experiência da abstração, a fazer geometria;
- as respostas às questões dos alunos não deverão resultar em conclusões imediatas e infalíveis, do tipo
exercícios resolvidos, mas em pistas, por vezes provocações, que levem os alunos a realizarem o essencial do seu trabalho;
- Instrutor6 (fundamental na medida em que permite
o estabelecimento de uma relação do tipo passador);
- plenamente professor quando alunos colocam questões que extravasam o âmbito da matéria, relacionando-a com outras situações e com outros problemas mais complexos e inventivos, ou quando outros
alunos com dificuldades não se conformam em decorar informações e desejam conhecer pela descoberta
(da visualização), seres não destituídos de asas;
. valorização da importância da autoformação e da heteroformação na definição do modo de ser professor;
- inveja positiva dos professores do superior (porque
não a obrigatoriedade do trabalho investigativo para
lá das aulas - por exemplo, como modo produtivo de
ocupação do horário não letivo?).

Deparamo-nos com diversas dificuldades no exercício da profissão que escolhemos (ou não) e e que nos
desafia (ou não) a um percurso profissional gratificante e realizador:
- o programa (e a necessidade do seu cumprimento)
e a estrutura curricular do ensino secundário colocam naturais constrangimentos a uma visão exploratória de novos modos de ensinar, apesar do convite a
uma leitura que não seja estática (nem conformista);
- a oferta formativa proporcionada pela Aproged,
apesar de ir de encontro às necessidades formativas
dos professores, não tem sido alvo de procura;
- as exigências burocráticas da escola atual retiram,
provavelmente, frescura e energias que poderiam ser
canalizadas de modo mais produtivo e motivador;
- a imutabilidade do programa ao longo dos últimos
anos possivelmente criará uma sensação de segurança
e sentimento de competência e, eventualmente, conduzirá a uma ausência de questionamento e partilha;
- no meio de um contexto tudo menos fácil, fará toda a
diferença a geometria ser uma escolha ou uma fatalidade.7
Acredita-se que mais importante do que se passar aos
alunos conhecimentos sólidos e específicos (que indiscutivelmente terão de desenvolver), passamos a relação que nós próprios estabelecemos com a geometria.
Se olhamos para ela apenas como uma dificuldade
e um peso (quase) intransponível, se a vemos como

5
7

e 6 Modelo proposto por Christine Josso, Formação de Adultos: aprender a viver e a gerir as mudanças, 2004
Krier. Arquitectura, Escolha ou Fatalidade, 1999
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ferramenta interessante e útil (mas apenas isso), se
encontramos nela uma fonte (interminável) de descobertas realizadas e a realizar, se a compreendemos
como caminho privilegiado e único para o desenvolvimento intelectual e criativo... tudo isso, mais do
que qualquer competência mais ou menos desenvolvida, tornará ou não credível (e estimulante) aos
olhos dos alunos a importância da geometria para
as suas vidas. Mesmo para aqueles que apresentam
maiores dificuldades na produção do conhecimento.
Não deverá a geometria constituir para nós, seus professores, um caminho contínuo para permanecermos
seus alunos, abertos e curiosos?
Provavelmente, só assim se poderá inverter o pro-

cesso de uma fatalidade que empobrece as práticas e
oprime as imaginações8.
Até porque “uma das condições necessárias para que
nos tornemos um intelectual que não teme a mudança é a perceção e a aceitação de que não há vida na
imobilidade” .
“Do not stop thinking of life as an adventure.You have
no security unless you can live bravely, excitingly, and
imaginatively; unless you can choose a challenge instead of a competence.”
Eleanor Roosevelt
Pedro Jesus, 2013
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PROBLEMAS DE GEOMETRIA INVERSIVA
Fernando Bensabat*

Na sequência do prometido no artigo sobre Geometria Inversiva, publicado no último número do Boletim da Aproged, eis alguns enunciados descrevendo
exercícios (mais do que problemas) referentes ao assunto em epígrafe.
Gostaria de fazer notar que a resolução destes exercícios pressupõe, de facto, algum conhecimento sobre o tema, nem que seja através da leitura do artigo
já mencionado1. As situações apresentadas não envolvem a determinação de verdadeiras grandezas métricas e os enunciados referem-se sempre a entidades
geométricas pertencentes tanto ao plano inversivo
quanto ao plano acrescentado. Presume-se sempre,
como aliás seria razoável admitir, que as transformadas mencionadas em cada enunciado foram obtidas apenas por um sistema de inversão (está fora de
questão, por exemplo, supor-se a existência de duas
circunferências fundamentais de inversão no mesmo
exercício).
O presente texto encontra-se organizado em duas
partes: a apresentação dos enunciados propriamentes ditos e a resolução, faseada e comentada, de um
dos exercícios.

raio qualquer. Em ri, marque um ponto C. Marque
ainda um ponto Pi, exterior a ri.
A circunferência que desenhou é a transformada de
uma reta r do plano acrescentado, o ponto C é o centro da circunferência fundamental da inversão e o
ponto Pi é o transformado de um ponto P exterior a r.
Determine a transformada da reta p, que contém P e
é perpendicular a r.
EXERCÍCIO 3
Desenhe uma circunferência ri, de centro em O e de
raio qualquer. Em ri, marque um ponto C. Ainda em
ri, marque dois pontos, Pi e Qi.
A circunferência que desenhou é a transformada de
uma reta r do plano acrescentado, o ponto C é o centro da circunferência fundamental da inversão e os
pontos Pi e Qi são os transformados dos extremos de
um segmento de reta [PQ] contido em r.
Sabendo que o segmento [PQ] é o lado de um triângulo equilátero, determine o transformado de um
dos dois possíveis triângulos equiláteros que admitem [PQ] como lado.
EXERCÍCIO 4
Desenhe duas circunferências secantes, ri, de centro
em O e de raio k, e si, de centro em Q e de raio l,
sendo k diferente de l. Designe um dos pontos de
interseção das duas curvas por C e o outro por Ji.
As circunferências que desenhou são as transformadas de duas retas concorrentes r e s do plano acrescentado, e o ponto Ji é o transformado do ponto J
de interseção de ambas. O ponto C é o centro da
circunferência fundamental da inversão.
Determine a transformada da reta b, bissetriz de dois
dos ângulos verticalmente opostos formados por r e s.

GRUPO I - A RETA
EXERCÍCIO 1
Marque três pontos não coincidentes Pi, Qi e C. Os
pontos Pi e Qi são os transformados de dois pontos P
e Q do plano acrescentado. O ponto C é o centro da
circunferência fundamental da inversão.
Determine a transformada da reta r, que contém P e Q.
EXERCÍCIO 2
Desenhe uma circunferência ri, de centro em O e de

Acho de todo aconselhável a consulta da obra de Eduardo Veloso, Geometria — Temas Actuais, publicada pelo Instituto de Inovação
Educacional, Lisboa, em 1998, designadamente das páginas 312 et seq.
1

*
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EXERCÍCIO 5
Desenhe uma circunferência ri, de centro em O e de
raio qualquer. Em ri, marque um ponto C. Ainda em
ri, marque dois pontos Pi e Qi.
A circunferência que desenhou é a transformada de
uma reta r do plano acrescentado, o ponto C é o centro da circunferência fundamental da inversão e os
pontos Pi e Qi são os transformados dos extremos de
um segmento de reta [PQ] contido em r.
Determine a transformada da reta m, mediatriz do
segmento [PQ].

EXERCÍCIO 7
Desenhe uma circunferência ci, de centro em O e de
raio qualquer. Marque um ponto C exterior a ci e um
ponto Ti pertencente a ci.
A circunferência que desenhou é a transformada de
uma circunferência c do plano acrescentado, de centro em M, o ponto C é o centro da circunferência
fundamental da inversão e o ponto Ti é o transformado de um ponto T da circunferência c.
Determine a transformada da reta t, tangente à circunferência c em T.

GRUPO II - A CIRCUNFERÊNCIA
Nota:O transformado do centro de uma circunferência
não é o centro da transformada dessa circunferência.

EXERCÍCIO 8
Desenhe uma circunferência ci, de centro em O e
de raio qualquer. Marque um ponto C exterior a ci e
outro ponto Si, também exterior a ci.
A circunferência que desenhou é a transformada de
uma circunferência c do plano acrescentado, de centro em M, o ponto C é o centro da circunferência
fundamental da inversão e o ponto Si é o transformado de um ponto S exterior a c.
Determine as transformadas das retas t1 e t2, tangentes à circunferência c e que contêm o ponto S.

EXERCÍCIO 6
Desenhe uma circunferência ci, de centro em O e de
raio qualquer. Marque um ponto C exterior a ci.
A circunferência que desenhou é a transformada de
uma circunferência c do plano acrescentado, de centro em M, e o ponto C é o centro da circunferência
fundamental da inversão.
Determine o transformado Mi do centro M da circunferência c.

RESOLUÇÃO GRÁFICA
I. ENUNCIADO DO EXERCÍCIO 7
Desenhe uma circunferência ci, de centro em O e de raio qualquer. Marque um ponto C exterior a ci e um
ponto Ti pertencente a ci.
A circunferência que desenhou é a transformada de uma circunferência c do plano acrescentado, de centro em
M, o ponto C é o centro da circunferência fundamental da inversão e o ponto Ti é o transformado de um ponto
T da circunferência c.
Determine a transformada da reta t, tangente à circunferência c em T.
Uma forma simples de resolver a questão seria:
a) Representação dos dados (O, ci, Ti e C);
b) Representação de uma circunferência fundamental de inversão (cfi);
c) Determinação da circunferência objeto c cuja
transformada é ci (c passa por X, Y e P);
d) Determinação do ponto objeto T cujo transformado é Ti;
e) Traçado da reta t, tangente a C em T;
f) Determinação da circunferência ti, transformada
da reta t.

II. ANÁLISE PRÉVIA
E ESQUEMA RESOLUCIONAL
São dados ci, transformado de uma circunferência c,
e Ti, transformado de um ponto T a ela pertencente.
Pretende-se o transformado ti da reta t, tangente a c
e passando por T.
O transformado da tangente é outra circunferência
que contém os pontos C e Ti (excluindo-se o caso da
tangente passar pelo centro da circunferência fundamental da inversão).
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III. RESOLUÇÃO GRÁFICA
a) Representação dos dados (O, ci, Ti e C);

b) Representação de uma circunferência fundamental de inversão (cfi). Esta circunferência pode
ter um raio qualquer; como tal, escolherei um que
se mostre mais conveniente para a resolução do
exercício. Uma circunferência que seja secante a
ci apresenta vantagens nesse aspeto, pois os pontos de interseção, por pertencerem à circunferência fundamental, são pontos invariantes na operação de inversão (cf. o artigo referido no início, pg. 4).

c) Determinação da circunferência objeto c cuja
transformada é ci (c passa por X, Y e P). X e Y são os
pontos invariantes atrás mencionados. Para obter P,
tracei a linha radial de O, que interseta ci em Pi. P foi
determinado a partir de Pi pela definição geométrica
da operação da inversão plana (cf. o mesmo artigo,
pg. 3). O traçado da circunferência c pode ser feito
recorrendo ao traçado de uma circunferência passando por 3 pontos dados.
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d) Determinação do ponto objeto T cujo transformado é Ti. Para obter T, tracei a linha radial de Ti,
que intersecta c em T.

e) Traçado da reta t, tangente a c em T, perpendicular
ao raio [MT]. Para a determinação do ponto M, centro
da circunferência c, usei a mediatriz da corda [PY].

f) Determinação da circunferência ti, transformada da reta t. Esta circunferência contém os pontos
C (transformado do ponto impróprio da reta) e Ti,
ponto de tangência. Para definir a curva, recorri a
um terceiro ponto, U, ponto de interseção de t com a
circunferência fundamental e, por isso, ponto invariante. O traçado de ti pode ser feito recorrendo, uma
vez mais, ao traçado de uma circunferência passando
por 3 pontos dados.
Fernando Bensabat, 2012
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INDISCIPLINAR A GEOMETRIA: O SABER
GEOMÉTRICO E A GEOMETRIA COMO SABER
Ricardo Manuel Lopes de Pinho*

Produzido para o Geometrias’13 e o dele decorrente
Boletim da APROGED, este artigo tem por base as principais ideias desenvolvidas na minha investigação1,
sendo estes as plataformas apropriadas para as apresentar e discutir com quem se interessa e entusiasma
pelos passados, presentes e futuros da geometria.
Por conseguinte, o principal móbil dessa investigação
está ancorado num colocar em crise de concepções e
práticas que parecem ter-se naturalizado no âmbito
do ensino da geometria, onde se inscreve um vasto
conjunto de categorizações e preceitos, de teor científico e técnico, inerentes a esta área do saber.

do servido como simples instrumento abonatório de
concepções e representações sociais.
Hoje, percebemos que estas representações se manifestaram na forma como as primeiras sociedades conhecidas se organizaram, ao adoptarem, por
exemplo, o círculo ou a pirâmide como imagens estruturadoras das suas dinâmicas hierárquicas.
Por tal, importa ressalvar que o termo indisciplinar não
surge aqui para, de alguma maneira, fazer sublevar a
geometria, reconfigurando-a e fazendo dela um campo de rebeldia e desobediência; nem tampouco fazer
a apologia da presença, do interesse ou da importância da geometria na escola. Até porque ela é efectivamente preponderante, e ainda que se tencione excluir
a geometria dos desenhos curriculares enquanto área
disciplinar esta tenderá a persistir sob outros moldes.
Trata-se, sobretudo, de fazer uma análise desta área
do saber não a descategorizando por completo, mas
evitando ficar limitado aos rótulos e significâncias de
que foi alvo ao longo dos tempos e às quais também
se prestou, fazendo delas o seu alicerce e aparentemente tirando partido disso para se legitimar.

INDISCIPLINAR A GEOMETRIA
DESCRIÇÃO E PROBLEMATIZAÇÃO
As reflexões que se seguem procuram conjecturar
sobre o porquê, o como e o para quê indisciplinar a
geometria, na medida em que é, na escola, uma tecnologia disciplinar, decorrente do aparecimento da
própria escola como instituição de regulação e controlo de pessoas. Um tipo de organização cujo aparelho imobiliza e faz compreender nos seus espaçostempos os indivíduos que a integram, mantendo as
suas vidas constantemente ocupadas.
A expressão indisciplinar a Geometria parece aqui
revelar uma certa aversão e insubordinação em relação a esta área curricular que ao longo dos tempos se travestiu de dogmas e axiomas, se doutrinou
e traduziu em saber disciplinado. Todavia, pretende
dar o mote para uma reflexão sobre a expropriação
de significado a que o saber geométrico foi votado, ten-

O SABER GEOMÉTRICO E A GEOMETRIA
COMO SABER – CLARIFICAÇÃO
Como sugerido em epígrafe, procuro aqui tornar claro, através das suas definições e âmbitos, as relações
de paridade que se estabelecem entre as expressões o
saber geométrico e a geometria como saber. Expressões
que constituem e dizem respeito a áreas que permitem levar a cabo um processo que, de certa forma,

Investigação pontuada pela dissertação Indisciplinar a Geometria: O saber geométrico e a geometria como saber (2012), cujo conteúdo se
configura sob a forma de um ensaio sobre a actual condição da geometria na escola. Ensaio que se desenvolve sob a perspectiva de
que as circunstâncias que determinam a forma como a geometria se situa na escola e fora dela, resultam desta ter sido gradualmente submetida a processos de universalização que a filtraram, polinizaram e disciplinaram. Isto, para que pudesse ser apresentada
e distribuída às pessoas, na proporção estritamente necessária à formação de quadros técnicos, indispensáveis à concretização de
determinados ideais de sociedade.
1

*

Artista plástico, professor e investigador.
44

procura indisciplinar a geometria.
Parto, então, do princípio de que o saber geométrico
tem sido segregado, representado e distribuído nas
escolas de forma disciplinada, nos espaços-tempos
do que considero ser a geometria como saber, que é
a representação da geometria presente em quaisquer
áreas curriculares disciplinares. Neste sentido, as reflexões desenvolvidas enquadram-se no seio destas
duas áreas, bem como no que existe ou pode existir
em seu redor e que com elas se relacionem.
Por conseguinte, pode entender-se por saber geométrico a área na qual se agrupa todo o tipo de manifestações e experiências desta natureza que ocorram no
decurso das nossas vidas. Assim, admitindo que tudo
quanto nos rodeia reproduz ou traduz princípios geométricos, somos levados a pensar que ao longo da
nossa existência enquanto espécie fomos tendo deles
consciência. Equivale a isso dizer que todo o indivíduo é possuidor, num dado momento, ao mesmo
tempo que o vai construindo, de um saber geométrico.
Deste modo, o saber geométrico desenvolve-se mantendo uma relação directa com o encadeamento das experiências acumuladas ao longo da existência de cada indivíduo. Pois quase todas, senão
todas as coisas que nos envolvem, porque impregnadas de valor geométrico, são passíveis de
representar ou expressar princípios da geometria.

so. Porque, quando se desenha uma figura com essas
características e nessas condições, não se pretende
apresentar o quadrado em si mas evocar através da
sua representação a forma ideal de quadrado.
Significa então dizer que qualquer demonstração
desta natureza, rigorosa ou não, manual ou electrónica, se baseia em ideais geométricos arcaicos que
inevitavelmente lhe são próprios e estão subjacentes.
Isto é, um quadrado irregularmente desenhado, de
forma tremida, não deixa de ser um quadrado simultaneamente sensível e puramente objectivo.
A geometria é uma linguagem enraizada na nossa
cultura, faz parte de nós, está presente nos nossos
quotidianos e traduz a forma como nos relacionamos com os espaços e os objectos. Urge, portanto,
problematizar a geometria no sentido de lhe pensar
possibilidades e abordagens alternativas às que continuam actualmente a ser realizadas na escola.
GEOMETRIA... UMA DIAGNOSE
Para melhor fazer entender como a geometria se
apresentou e fez representar ao longo dos tempos,
é a seguir apresentado um inventário da geometria a
partir de alguns aspectos de carácter ontológico que
lhe são intrínsecos ou podem estar subjacentes. Assim, através de uma sua genealogia e arqueologia, por
analogia às significâncias que estas duas áreas acarretam, é produzida uma diagnose com base nas noções
e convenções da geometria, possibilitando empreender o desenho de uma trama de conexões de descendência e procedência da geometria.Sob o ponto de
vista da genealogia, porque a partir de um determinado período da história é possível desenvolver a ideia
de que os sistemas de representação gráfica rigorosa1 se terão convertido em sistemas privilegiados de
representação do ideal de sociedade, ou do próprio
sistema de sociedade a que diz respeito e do qual
floresce. Considerando que emergiram sob a alçada
de determinadas circunstâncias sociais e motivações
de natureza epistemológica, filosófica e científica.

“Colocaria, Platão, já estas questões?
O Ménon fez reconstruir por um ignorante, de quem se
diz que se lembra disso, uma sequência demonstrativa
respeitante à diagonal do quadrado. A favor da cadeia
das razões geométricas, a comunicação restabelece-se
com um mundo esquecido. (...)
Uma demonstração mais contemporânea do mesmo
teorema encontrará a existência de uma matemática
arcaica subjacente”.
Serres (1997: 16)
Podemos, com base na reflexão do excerto transcrito, dizer que independentemente da nossa cultura de
origem, sejam quais forem as diferenças que nos distinguem e fazem de nós pessoas únicas, é certo que
todos conseguimos argumentar e demonstrar em
substância, ainda que de modo diferente, a descrição
gráfica ou algorítmica da diagonal de um quadrado.
Assim, o desenho de um quadrado realizado sem o
recurso a material de apoio aos traçados é simultaneamente susceptível de um sentido puramente rigoro-

“Eles [os Gregos] inventaram o representar.
Primeiro, com a pirâmide, um sistema de níveis, o modelo reduzido, depois um gráfico plano. A representação, eis o próprio milagre: admirar, a partir dum ponto
de mira, o mundo-espectáculo ou teatro. Sentemo-nos
em círculo em volta dos palcos.

Entenda-se por sistemas de representação gráfica rigorosa, pelo menos aqueles que até aos dias de hoje se conhecem e reconhecem enquanto tal, designadamente, o sistema de perspectiva central (ou de projecção cónica), o sistema de perspectiva axonométrica, o sistema de projecção de planos cotados e o sistema de dupla projecção ortogonal (ou geometria mongeana).
1
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Figura 1 - Ilustração de
funcionamento da 1.ª tavoletta.

Figura 2 - Ilustração de Philippe Comar,
da vista proporcionada pela 1.ª tavoletta.

Daí as questões condicionais: que ver, quem vê, de que
sítio?”
Serres, 1997: 111

rizada pelo arquitecto renascentista italiano Filippo
Brunelleschi (1377-1446), como o primeiro destes
sistemas a ter sido posto ao serviço de uma determinada forma de pensar e organizar a sociedade.
Sistema cuja representação se estabelece no plano
para, portanto, planear e/ou demonstrar através do
denominado perspectógrafo; que é o desenho composto pelos traçados que descrevem a distância do
ponto de observação em relação ao plano de terra
(vulgarmente conhecida por altura do observador),
e a distância do ponto de observação em relação ao
plano do quadro (o plano onde se vislumbra a perspectiva). O perspectógrafo assume-se, assim, como
o aparelho que reproduz e concorre com o sistema
óptico humano, estabelecendo a forma como, quem
e de onde ver e interpretar o meio envolvente.
Sendo difícil de estabelecer a génese de captação e
apropriação efectiva da realidade através de instrumentos que reproduzissem a nossa forma de ver, é aqui
considerado como ponto de viragem o aparecimento
das tavoletta – dispositivos ópticos utilizados para atestar as teorias sobre a perspectiva. Nas figuras 1 e 2 é
possível ver ilustrações daquele que é considerado o
primeiro destes mecanismos2, que mais tarde culminaram na câmara escura e no advento da fotografia.
Consequência da perspectiva se ter tornado num sistema de representação que dava origem a desenhos
ambíguos, confusos e de pouca utilidade, é desenvolvida a perspectiva axonométrica, “cuja designação
inicial era “perspectiva militar” (Costa, 1998: 5). Designação que se deve ao facto de ter sido primeiramente
empregue na obtenção de panorâmicas dos campos
de batalha em campanhas militares, permitindo ao

Michel Serres, em As Origens da Geometria, propõe vários pontos genealógicos para a geometria, desenvolvendo assim a ideia da impossibilidade de lhe determinar uma só origem. Porém, neste enquadramento
teórico, a génese da geometria é tomada na perspectiva, a partir da qual é iniciada uma inventariação e
análise mais ou menos cronológica dos sistemas de
representação gráfica rigorosa.
Sob o ponto de vista da arqueologia, no sentido em que
são realizadas análises e interpretações da anatomia
dos sistemas de representação gráfica rigorosa. Isto,
por se apresentarem como reflexo dos processos de
filtragem pelos quais ao longo dos tempos a geometria passou e que, com o aparecimento da escola como
tecnologia, a transformaram em saber disciplinar.
Com efeito, é do conhecimento geral que muitas
culturas e civilizações recorreram, no passado, a representações geométricas de carácter iconográfico
(plantas) e ortográfico (alçados), como são os casos
das representações rupestres do Paleolítico, a cerâmica da Mesopotâmia, os hieróglifos do antigo Egipto, entre outros. Todavia, parte-se da observância
dos fundamentos de cada um dos sistemas de representação gráfica rigorosa até agora conhecidos, dado
que são estes que circunscrevem o que entender por
geometria, quer dentro quer fora da escola. Pois importa pensar como, ao longo dos tempos, se foram
instituindo como verdadeiros modelos de projecção,
concepção e representação das sociedades.
Adopta-se, então, a perspectiva, metodicamente teo-

No ano de 1413, Filippo Brunelleschi ensaia em Florença, na Piazza San Giovanni, a 1.ª tavoletta, através da qual demonstra
publicamente a sua descoberta que consiste num dispositivo óptico que combina dois espelhos furados, cujos furos se alinham sob
o ponto de observação (a porta da catedral de Santa Maria del Fiore) e o objecto a observar (o Battisterio de San Giovanni).
2
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Figura 3 - Jardim francês e Casa de Serralves

mesmo tempo planificar, organizar e dispor tropas
e respectivos equipamentos no espaço. Apresenta-se,
assim, como um sistema de projecção não focalizado que “mantém invariável na profundidade as qualidades
métricas, favorecendo a percepção global e parcial dos componentes.” (Murtinho, 1998: 16).
Conhece-se ainda o sistema de planos cotados, decorrente de representações iconográficas de carácter
cartográfico, que se apresenta como o paradigma de
uma representação capaz de se sobrepor e aplicar à
realidade, à escala um por um. Por conseguinte, é um
tipo de representação que permite a identificação e
leitura dos relevos, sendo “especialmente vocacionado
para a representação técnica e estudo de superfícies topográficas”. (Aguilar, 2000: 88). Ou seja, no reconhecimento de terrenos com vista à construção de rodovias, linhas férreas, praças, entre outras estruturas.
Partilhando alguns aforismos com os planos cotados
são também conhecidos os sistemas de dupla, tripla
ou múltipla projecção ortogonal, teorizados em primeira mão por Gaspard Monge (1746-1818), num
contexto de crise e inovações tecnológicas consequentes da Revolução Industrial (segunda metade
do século XVIII) e da Revolução Francesa (última

década do século XVIII). Contudo, outros já os haviam desenvolvido, nomeadamente Albrecht Dürer
(1471-1528) e Abraham Bosse (1602/4-1676), este
último, “um exemplo curioso de representação descritiva,
mais de um século antes de Gaspard Monge e da sua Geometria Descritiva.” (Gonçalves, 1999: 3).
Sistemas que por partilharem os mesmos princípios
tomo a opção de não os singularizar, pois baseiam-se
em representações de carácter iconográfico e ortográfico, respectivamente, de plantas e alçados, quer
sejam em vista e/ou em corte3. Formas de ver e organizar os espaços que preconizaram o desenvolvimento da imagiologia na medicina.
Importa então realçar que estes sistemas impõem
que “devemos considerar o observador localizado no infinito.” (Aguilar, 2000: 89), como se não existisse,
porque localizado num espaço indefinido. Esta concepção denuncia o cunho positivista4 destes sistemas,
pois o observador é desconsiderado em comparação
com o que acontece na representação em perspectiva. Esta, de carácter humanista5, confere ao sujeito
observador um papel fundamental na organização e
representação dos objectos e dos espaços, ainda que
o sujeite a olhar sob um ponto de vista único.

As diferenças entre eles são a quantidade de vistas que permitem produzir. Na dupla e tripla projecção ortogonal são, respectivamente, duas e três vistas; e, na múltipla projecção ortogonal, são até um máximo de seis. Esta última possibilita representações
exclusivamente no espaço do primeiro triedro, quando na dupla e tripla projecção ortogonal é possibilitado representar, respectivamente, nos espaços dos quatro diedros e nos espaços dos oito triedros.
4
Diz respeito ao positivismo filosófico de Auguste Comte (1798-1857), que fazia a apologia da razão, defendendo que só existe e
é inteligível o que a observação e a experiência podem verificar.
5
Relativo à concepção de humanismo renascentista, desenvolvida no seio da elite instruída e culta, que sustentava o retorno às
antigas artes e letras e colocava o homem no centro das suas manifestações.
3
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Todavia, são conhecidos casos de sociedades e culturas
que não aderiram, total ou parcialmente, aos modelos
hegemónicos de representação que foram vigorando.
Por tal, tomem-se os casos de França e de Inglaterra
que, por razões históricas, políticas, geográficas, culturais, se nos apresentam como exemplos de adesão
não generalizada. Reflexo disso são os casos opostos
da organização dos espaços nos jardins francês e inglês – o francês, de organização ortogonal, simétrica
e extremamente elaborada, e o inglês, não menos
elaborado, mas de carácter orgânico e assimétrico.
Podemos mesmo tomar o jardim da Fundação de
Serralves como exemplo de influência e coexistência
de ambas as tipologias, consequência de, em 1932,
Jacques Gréber (1882-1962), arquitecto paisagista
francês, ter sido incumbido de idealizar um novo jardim para a residência particular de Carlos Alberto
Cabral, a actual Casa de Serralves.
Movido pelo espírito Art Déco, é inspirado pelo arquétipo barroco de jardim francês dos séculos XVI e
XVII, conjugando-o com o jardim de estilo inglês já
existente na propriedade. Por conseguinte, de composição simétrica e rectilínea, o jardim francês descreve um eixo com uma orientação sensivelmente
norte-sul, que intersecta o jardim inglês tomando-o
como parte da sua organização. O jardim inglês, de
inspiração vitoriana, está integrado no relevo que o
terreno proporciona, é orgânico, ornamental e dominado por uma atmosfera recatada.
Observem-se, por tal, as figuras 3, 4 e 5.

A – Museu de Arte Contemporânea.
B – Jardim francês.
C – Jardim inglês.
Figura 4 - Planta do complexo da Fundação de Serralves.

Figura 5 - Lago e envolvente do jardim inglês
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Estabelecida uma génese e produzida uma arqueologia da geometria a partir da análise transversal
das anatomias de quatro sistemas de representação
gráfica rigorosa, importa referir que apenas se faz
referência aos principais, visto que existem outros
que se caracterizam por lhes serem decorrentes ou
híbridos.
Em síntese, por se basearem na transformação e representação dos objectos e dos espaços, estes principais sistemas são eles próprios lugares subsidiários da
teatralização e determinação de quem vê, de onde vê
e o que vê.
CONSIDERAÇÕES FINAIS...
As considerações a seguir enunciadas não são finais
nem tampouco absolutas, sob pena de serem interpretadas como ideias fixas, cristalizadas, prescritivas. É um espaço dedicado a lançar um fim a esta
apresentação, não apresentando novas categorizações
nem oferecendo soluções ou conclusões.
É o produto de uma investigação que foi e tem sido
motivada pela procura de todo um conjunto de questões, relacionadas com a geometria, que parcialmente desconhecia ou ignorava por completo. Da procura, importa referir que resultou na composição
de um assunto sobre o qual posso agora continuar a
discutir e a reflectir.
Mostra-se assim evidente que a geometria, pela sua
natureza e virtudes, foi tomada de assalto e disciplinada por receio de que o seu saber se lhe sobrepusesse e corrompesse a demanda de universal que se lhe
quis induzir. Contudo, o saber geométrico é entendido
neste enquadramento teórico como a antecâmara da
geometria, um devir desta, é o saber que cada um
de nós incorpora e que permite à geometria estar
em permanente potência. A geometria só ainda não
tomou outros caminhos que não os que se lhe conhecem, porque, na escola e fora dela, nos fizemos
mais utilizadores da geometria do que utilizadorespensadores de geometria.
Relativamente à questão da condição e localização da
geometria na escola, importa reter que para evitar entendimentos e construções automáticas do seu conhecimento é conveniente que esta não seja encarada como
simples mecanização de procedimentos e fórmulas.
É necessário que a abordagem à geometria não negligencie o saber incorporado pelo aluno, considerando-o e mantendo-o em permanente contextualização. Evitando que este se configure na imagem
de simples receptor de um certo tipo de saber, bem
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como num executor de determinadas formas de agir.
Isto é, impedir que o aluno se torne num instrumento ao serviço do professor que, com alguma frequência, o encara apenas como combustível necessário ao
funcionamento da engrenagem escolar.
Por conseguinte, torna-se indispensável reflectir
e problematizar a forma como actualmente a prática lectiva pode ser encarada, assente nos pressupostos do “Processo de Bolonha”, cujo objectivo
principal, mais do que o professor poder ensinar,
é o aluno conseguir aprender. Deste modo, o ensino-aprendizagem é visto como uma forma privilegiada de dar, ao aluno, o espaço necessário à
investigação, à possibilidade da descoberta autónoma e à construção pessoal do seu conhecimento.
A geometria promove e permite formas dos alunos
se relacionarem com os objectos e os espaços, de maneira a melhor e com mais propriedade os visualizarem, localizarem, compreenderem, editarem. Processos que ocorrem de forma singular em cada um
de nós, partindo-se, como é certo, do princípio de
que todas as pessoas são dotadas de uma visualidade
que lhes é própria e única, determinada por factores
de ordem física, mental, social, cultural. A distância,
por exemplo, que existe entre os olhos de cada pessoa não é a mesma, logo as imagens que se produzem
nos seus cérebros não são inevitavelmente iguais.
Os cegos possibilitam-nos perceber que também eles
cultivam uma visualidade. Invoque-se, com efeito, a
cena do filme J.L.G. por J.L.G. (1994), de Jean-Luc
Godard, em que uma cega de nascença entra num
espaço e através da sua acústica consegue estimar as
dimensões desse mesmo espaço. Tal como conseguiu
também apreender a noção universal de diagonal do
cubo, quando responde com coerência à questão sobre que tipo de recta se obtém ao unir dois vértices
opostos de um poliedro deste tipo.
Envolta por paradigmas emergentes em contínua
efervescência, problematizar os motivos que incitam
à questão das circunstâncias da geometria nos currículos, pode revelar-se vantajoso para que a geometria adopte outros posicionamentos que a ajustem e
fundamentem, podendo vir a ser-lhe restituído um
certo, embora esquecido, carácter poético que se lhe
pode reconhecer.
Todavia, a geometria como saber, ao conceber o aluno como aprendiz de um qualquer procedimento
geométrico ou sistema de representação gráfica rigorosa, com o objectivo de no futuro ser capaz de
desempenhar um dado ofício, e não como uma pessoa com interesses particulares, invalida o clima de

libertação interior que uma geometria intuída pode
propiciar.
A geometria é uma área do saber que se presta e convida à contemplação, promovendo a expressão livre
do indivíduo, o que nos leva a pensar que com as

nossas concepções e atitudes em relação à geometria,
talvez estejamos a negligenciar ou a impossibilitar o
aparecimento de outras geometrias.
Ricardo Manuel Lopes de Pinho, 2013
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INFORMAR A CURVATURA DE GAUSS
Pedro de Azambuja Varela*

O estudo das superfícies curvas tem na curvatura de
Gauss um dos seus principais enfoques de interesse e
relevância quanto à prática da arquitectura. Este trabalho visa fazer uma introdução ao tema assim como
propor estratégias de visualização tridimensional
para a sua fácil apreensão por interessados. Por fim,
são mostrados alguns exemplos práticos de aplicação
em arquitectura.

O sinal deste valor aponta-nos imediatamente o tipo
de geometria local perante o qual nos deparamos:
elíptica ou hiperbólica; a geometria local será euclidiana se o valor for zero. O sinal da curva é positivo
ou negativo conforme as circunferências osculatrizes
das curvaturas normais máxima e mínima estejam do
mesmo lado ou não da superfície estudada. Se e só se
uma das curvaturas principais for zero (curvatura de
uma recta), a propriedade absorvente da multiplicação torna o resultado zero.
Uma superfície é regrada se por qualquer ponto passar uma recta. Logo, inferimos que teremos sempre
uma das curvaturas normais igual a zero. Isto não
quer dizer que a curvatura de Gauss seja igual a zero,
pois esta é calculada com base nas curvaturas máxima e mínima, e aquela igual a zero pode não ser uma
destas duas. Podemos encontrar superfícies regradas
com dois tipos de curvatura de Gauss: nula e negativa. Não existem superfícies regradas com curvatura
de Gauss positiva, pois isto implicaria que ambas as
curvaturas principais tivessem sinal igual. Não existem superfícies regradas com curvatura de Gauss positiva. Uma curvatura de Gauss positiva corresponde
a curvaturas principais com o mesmo sinal, caso em
que o intervalo de valores das curvaturas normais está
de um só lado da recta real, não passando pelo zero.
Para uma superfície compacta e sem limites - superfície fechada -, a curvatura total de Gauss é igual a
2px, onde c é a característica de Euler. Sendo c um
invariante topológico, deduzimos que a curvatura
total de Gauss é constante; ou seja, podemos torcer,
esticar a superfície e a sua curvatura total não varia.
Vejamos a definição:
Se tivermos uma superfície S Ì R3 e um ponto P dessa superfície, podemos passar um plano r que contenha o vector normal 
np. Há tantos planos r quanto os

vectores tP tangentes a S em P. Cada plano r produz

CURVATURA DE GAUSS
A curvatura de Gauss é uma característica intrínseca de uma determinada superfície bidimensional, ou
seja, independente do espaço tridimensional onde se
encontra imersa. Deste modo, a curvatura de Gauss
pode ser determinada a partir da própria superfície,
não necessitando de nos exteriorizarmos para a compreender.
A curvatura de Gauss pode ser também obtida em
espaços com mais dimensões mas, em nome da simplificação, vamos focar-nos em superfícies de um
espaço euclidiano tridimensional, caso em que a curvatura de Gauss nos dá informações muito interessantes sobre a superfície em questão.
Uma das definições mais inteligíveis de curvatura de Gauss está relacionada com as curvaturas
principais, isto é, com as curvaturas normais de
maior e menor valor: máxima e mínima. As curvaturas normais num ponto são as curvaturas das linhas de intersecção da superfície com os planos
perpendiculares à superfície nesse ponto. Quando
multiplicamos as curvaturas principais de determinado ponto uma pela outra, obtemos o valor da
curvatura de Gauss nesse ponto. Sendo a curvatura
de Gauss uma propriedade que nos informa sobre
o tipo de geometria local, o ponto a ser estudado não se pode encontrar numa aresta ou vértice.
*
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Figura 1

Figura 2

uma curva k na sua intersecção com S. Podemos medir a curvatura de k em P pelo inverso multiplicativo
do raio da circunferência osculatriz de k no ponto P.
Esta é uma curvatura normal de S em P. Os limites
mínimo e máximo do conjunto
A ={k: k é uma curvatura normal a S em S1}
chamam-se curvaturas principais k1 e k2. A curvatura
de Gauss da superficíe S no ponto S1 é igual ao produto entre k1 e k2.
Nas figuras 1, 2 e 3 vemos cada uma das superfícies
a ser cortada por dois planos normais, cada uma
produzindo como intersecção com a superfície em
questão (sombreada a cinzento) as curvas marcadas
a vermelho. Os dois planos aqui desenhados são precisamente aqueles que produzem intersecções com
máxima e mínima curvatura.
Na figura 1, ambas as curvas têm sinal positivo no
ponto em questão, o que produz uma curvatura de
Gauss de sinal positivo, logo, uma geometria intrinseca elíptica. A curva que passa no topo do parabolóide é a de menor curvatura e a outra a de maior
curvatura. O plano tangente toca a superfície alvo
somente no ponto de tangência.
No caso do cone presente na figura 2, notamos que
a intersecção com o plano que passa pelo vértice do
cone é de facto uma recta, uma das geratrizes do
cone, o que implica curvatura nula: estamos perante

Figura 3

uma geometria intrínseca euclidiana, o que também
quer dizer que esta superfície é planificável. O plano
tangente toca a superfície no mínimo em uma recta,
podendo no entanto conter toda a superfície alvo no
caso de esta ser um plano.
No caso da figura 3, os planos que cortam o parabolóide hiperbólico produzem curvas de sinal contrário, sendo a positiva a de maior curvatura no ponto
de intersecção dos planos e a negativa a de menor
curvatura. O plano tangente intersecta a superfície
alvo nas direcções em que a curvatura produzida
pelo plano normal é zero; isto é expectável, uma vez
que em superfícies hiperbólicas, a mudança de sinal
da curvatura implica que esta passe pelo zero no seu
decurso de positivo a negativo ou vice-versa.
VISUALIZAÇÃO INTERACTIVA
As noções de curvatura positiva ou negativa, máxima
ou mínima, podem apresentar-se difíceis na sua inteligibilidade. Assim, é proposta a sua mais fácil apreensão através de um sistema interactivo cujo feedback
visual informa estes conceitos. A interface principal
é composta pelos controlos e pela janela 3D onde
podemos observar em tempo real o resultado da manipulação dos mesmos (figura 4). Os dois principais
controlos permitem informar a localização UV do
ponto a ser estudado; a segunda classe de informação define a rotação e o
número de planos normais, dispostos
radialmente. Em qualquer momento,
podemos ligar ou desligar a visualização das curvas de intersecção entre
plano normal e superfície, as circunferências osculatrizes, e a superfície
definida pelo conjunto das circunferências osculatrizes. Outro modo de
escolhermos o ponto a ser estudado
é usar a opção de mover um ponto na

Figura 4
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Figura 5

Figura 6

janela 3D, de modo ao sistema identificar o ponto da
superfície mais próximo deste último.
Uma das evidentes vantagens desta possibilidade de
interacção está na mais fácil apreensão do conceito de curvaturas principais. Ao rodarmos um plano
normal, temos como feedback imediato a curvatura da
superfície no ponto estudado, ao mesmo tempo que
vemos a relação da circunferência osculatriz com a
curva resultado da intersecção do plano normal com
a superfície.Esta rotação produz uma circunferência
osculatriz com raio variável, apontando uma pista visual para as diferentes curvaturas que podemos encontrar. Uma caixa de texto que informa o inverso
multiplicativo do raio da circunferência osculatriz variando o sinal conforme o lado da superfície em
que se encontra o centro desta circunferência - permite aferir o valor das curvaturas normais em R.
Deste modo torna-se mais fácil compreender o con-

ceito de curvatura máxima e mínima: as curvaturas
principais (figuras 5, 6, 7 e 8).

Figura 7

Figura 8

O QUE SE OBTÉM DA INTERFACE
Uma vez que o sistema que relaciona superfície e circunferências osculatrizes é paramétrico, deu-se o passo de especular a observação de várias circunferências
deste tipo, contidas num conjunto de planos normais
com rotações de igual amplitude entre eles, sobre o
eixo normal à superfície. Este método permite visualizar ao mesmo tempo as várias circunferências que
informam as várias curvaturas normais (figura 9).
Foi implementado um sinalizador de uma só circunferência. Esta circunferência pode ser escolhida, de
modo a podermos observar uma de entre as demais,
e assim perceber a evolução da curvatura no espectro
de volta completa (figuras 14 -18).
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INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS
AVALIAÇÃO DO OUTPUT GRÁFICO

Sobre esta forma emergente podemos tecer mais
considerações. Se as circunferências aparecerem tanto de um lado como do outro da superfície - em relação ao ponto estudado - estamos perante uma superfície hiperbólica, com curvatura gaussiana negativa
na vizinhança do ponto. Esta forma aparenta sempre
ter um ou dois “túneis”, que correspondem às zonas
em que podemos encontrar as curvaturas principais.
Estes “túneis” são formados pelas circunferências de
menor raio. No caso das superfícies euclidianas, a
curvatura principal mínima é zero, e no caso das superfícies elípticas esta curvatura tem o mesmo sinal
da máxima, pelo que nestes dois casos temos somente um conjunto de circunferêncas com menor raio
absoluto. No caso das superfícies hiperbólicas, temos
dois conjuntos deste tipo,
daí a leitura dos “túneis” (figuras 12 e 13).
Será também interessante
perceber o conjunto das
circunferências que apresentam menor curvatura
no caso das superfícies hiperbólicas. Estas de facto
apresentam-se nas imediações de amplitude em que
o plano normal produz
uma curva com curvatura
nula na vizinhança do ponto a ser estudado. Esta é a
amplitude que determina
o momento da mudança de
sinal da curvatura normal.

Assumindo a superfície de estudo como sendo
contínua e sem vincos na vizinhança do ponto estudado, as várias curvaturas normais aumentam
ou diminuem o seu valor de um modo contínuo.
Este facto leva a uma continuidade também no raio
das circunferências enquanto a rotação do seu plano
normal muda. Como podemos ver na figura 10, o
efeito é semelhante a uma tomografia, mas em que
os planos que seccionam não são paralelos entre si
mas sim radiais, e a forma insinuada tem repetidamente no seu corte tomográfico a aparência de um
círculo (figuras 10 e 11).

Figura 9

Figura 11

Figura 10
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Figura 12

De facto, se produzirmos um gráfico com ordenadas igual à curvatura e abcissa igual à amplitude do plano normal, o resultado é uma
sinusóide. Estas circunferências osculatrizes correspondentes a curvatura nula apresentam-se com raio infinito, fazendo uma transição
suave entre a tendência para mais infinito e menos infinito (figura 19).
Como nota de curiosidade, podemos tentar produzir a superfície
apontada acima por aproximação com recurso à ferramenta Loft.
Esta aproximação é mais fidedigna no caso das curvaturas gaussianas
euclidiana e elíptica, uma vez que a sua superfície é finita. No caso
das curvaturas gaussianas negativas, parte das secções que produz
a superfície tendem para raio infinito, mas sem o atingir, por isso
a falta de rigor. De notar também a semelhança entre a superfície
produzida no caso elíptico e uma “cross-cap”.

Figura 13
Figuras 14 - 18
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l APLICAÇÃO EM ARQUITECTURA
MÉTODO DOS MATERIAIS LINEARES
Um dos aspectos mais significativos do estudo da curvatura de Gauss prende-se com
a maior ou menor dificuldade de construção e aplicação de certos elementos
constituintes de/em superfícies curvas.
A indústria da construção está melhor
preparada para a produção de materiais
rígidos de construção de geometria plana, tais como painéis compósitos ou materiais naturais laminados em série como
pranchas de madeira ou placagens de
pedra. Este tipo de materiais tem maior
facilidade de aplicação em superfícies planas, ou quase planas: com uma curvatura
próxima de zero. A análise da curvatura
de Gauss em superfícies torna-se imediata mediante
o uso de computadores. Esta análise permite rapidamente inferir quais as zonas com menor curvatura
Gaussiana, ou seja, zonas praticamente ou totalmente planas num sentido. Se imaginarmos um material
de construção plano, longo e fino, torna-se exequível
a sua aplicação neste tipo de zonas da superfície (figuras 20 e 21).

Figura 19

SUPERFÍCIES DE UMA SÓ CURVATURA
Ao considerarmos um material de construção que
se possa enrolar, moldar, mas não esticar ou encolher, estamos perante uma situação de adaptabilidade
a uma superfície de uma só curvatura. Este tipo de
superfícies tem curvatura de Gauss igual a zero em
toda a sua extensão, pois o produto das curvaturas é
absorvido com a curvatura zero das rectas. Apesar
de todas as superfícies planificáveis serem regradas e
terem curvatura de Gauss igual a zero, nem todas as
superfícies regradas são planificáveis (ex.: hiperbolóide de uma folha). Frank Gehry faz um uso extensivo desta propriedade nas suas fachadas revestidas a
folha metálica. O processo tem como ponto de partida a construção de uma maquete com elementos
enroláveis (papel, cartão). No momento seguinte
esta maquete é digitalizada com recurso a um scan
de pontos 3D, e de seguida a reconstrução digital é
avaliada segundo a sua curvatura de Gauss de modo
a garantir o valor zero ou sua proximidade em toda
a sua extensão. Isto garante a possibilidade de construção destes elementos curvos com folhas metálicas
por meio de enrolamento (figuras 22 e 23).

Figura 20

SUPERFÍCIES DE CURVATURA
NEGATIVA EM GAUDI
Podemos verificar na obra de Gaudi os três tipos de
curvatura de Gauss.
No pórtico da cripta da colónia Güell, a cobertura é
feita de parabolóides hiperbólicos, superfícies com
curvatura de Gauss negativa (fig. 24 e 25).

Figura 21
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Figuras 22 e 23

Este tipo de curvatura está também presente em
muitos outros momentos, como nos hiperbolóides
de uma folha que fazem alguns tectos da basílica da
Sagrada Família.
Este tipo de superfícias apresentava vantagens claras
numa época em que a descrição de geometiras complexas ainda não contava com a ajuda da computação
gráfica e física, em que facilmente se transpõe um
modelo matemático para uma fabricação controlada
por computador.
Gaudi viu no uso de superfícies regradas (neste caso
parabolóides hiperbólicos) uma oportunidade de
utilização de formas formalmente interessantes mas
também resistentes e fáceis de implementar. Esta
facilidade assenta no facto de em cada ponto passar
sempre um par de rectas definindo uma malha apoiada em rectas paralelas a estas. O aspecto de abóbada invertida parece contradizer o senso-comum de
construção deste tipo de estruturas; estas superfícies têm curvatura gaussiana negativa em todos os
seus pontos, o que implica que para uma curvatura
principal mínima existe uma outra máxima de sinal
contrário, assegurando assim a correcta descarga das
forças.
Agradecimentos à Dr.ª Eliana Pinho
Pedro Varela, 2013

Figuras 24 e 25
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Frank Lloyd Wright, ‘Descriptive Geometry’ class drawing, 1885.
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OS TRAÇADOS DAS CÓNICAS
APLICAÇÕES PRÁTICAS NO DESIGN, ARQUITETURA E ÁREAS AFINS
Joaquim M. de C. Bonifácio da Costa*
Fernando Moreira da Silva**
Vítor Bairrada Murtinho***

O presente artigo decorre da investigação que estamos a desenvolver no âmbito do Doutoramento em
Design na Faculdade de Arquitetura da Universidade
de Lisboa, sob o tema Curvas Cónicas e Superfícies Geradas pelas Curvas Cónicas: Os seus Traçados Geométricos e
Aplicações no Design, e que visa sistematizar e aprofundar o conhecimento das curvas cónicas, e em especial
sobre as suas construções gráficas, contribuindo para
o reconhecimento da importância do estudo destas
curvas e das superfícies geradas a partir delas, em especial no ensino da Geometria em cursos de Design.
Pretende-se contribuir para melhorar a utilização geral destas curvas de três formas: sistematização do
conhecimento existente, adaptação de propriedades das cónicas e de conhecimentos de áreas como
a geometria analítica ou a projetiva para a linguagem
dos traçados geométricos e, ainda, pela contribuição
com a sugestão de novos traçados. Paralelamente, a
investigação pretende identificar potencialidades que
o estudo das curvas cónicas pode induzir na capacidade de resolução de problemas de representação gráfica rigorosa por designers e outros profissionais, em
especial das artes visuais e da arquitetura, com reflexos no ensino e na prática profissional. Propomo-nos
ainda exemplificar com aplicações práticas no Design
e, por este meio, reafirmar a importância e atualidade da geometria plana e da geometria descritiva.
Como resultado da investigação prevê-se a apresentação sistematizada de traçados das curvas cónicas de
acordo com uma perspetiva atual da representação
técnica em design, designadamente tendo em conta as alterações resultantes da utilização de programas informáticos. Prevê-se igualmente a sugestão de
algumas utilizações práticas no design e em outras
áreas afins e criação de bases teóricas com eventual

reflexo na conceção de programas informáticos ou
de patches para estes. Neste contexto a comunicação
incide sobre alguns traçados das cónicas e sua aplicação prática através de exemplos concretos, refletindo
o atual desenvolvimento da investigação.
Há evidentes diferenças na forma como os problemas da geometria, e em particular a geometria das
cónicas, são abordados, por um lado, pelos matemáticos ou outros utilizadores e, por outro lado, como
alguns outros profissionais utilizam a geometria sobretudo na sua expressão gráfica, como por exemplo
os designers, arquitetos e outros.
Para fundamentar a afirmação anterior apresentamse seguidamente alguns exemplos. Rézio (2009,
176) define: “Parábola: nome atribuído ao gráfico de uma
função polinomial de grau 2. Tem a forma que se vê no
exemplo que se segue…”. Refira-se que a autora é docente de Matemática e o título do livro é Dicionário
Ilustrado de Matemática. Outro exemplo, que ajuda a
contextualizar esta convicção, é o dos viadutos sobre
a autoestrada A3 Porto – Valença na zona de Braga,
da Construtora Soares da Costa, em que o arco parabólico é substituído por tramos retos certamente
resultantes do processo de cálculo estrutural por elementos finitos (figura 1). A nenhum designer, arquiteto ou profissional de áreas criativas que conceba as

Figura 1 – Representação esquemática
de uma tipologia recente de viadutos
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imagens, os objetos e os espaços que povoam o nosso
quotidiano, ocorreria chamar à parábola “gráfico de
uma função”, ainda para mais esquecendo que, antes
de existir a função algébrica, foi conhecida e estudada a forma gráfica. Também não ocorreria substituir
a elegância expressiva de um arco parabólico por um
esquema de cálculo. O nosso mundo seria mais pobre
se os arcos parabólicos das pontes de Calatrava não
tivessem vindo na esteira do trabalho de engenheiros
e arquitetos que conceberam as suas obras não meramente pelo seu carácter utilitário imediato, mas antes porque procuraram a elegância estrutural e geométrica de cada solução. A cidade do Porto teria por
certo uma imagem completamente diferente sem os
arcos das pontes de D. Luís ou da ponte da Arrábida.
Das considerações precedentes resulta a constatação
da importância da própria construção gráfica da parábola. Se atendermos que a mais divulgada construção da parábola é a que parte da relação foco-diretriz, por certo é fácil constatar que não é o traçado
mais apropriado para desenhar um arco parabólico
de uma ponte, em que conhecemos os pontos de
apoio no solo e a posição do tabuleiro, ou seja, dois
pontos da curva e a tangente no vértice desta.
Este tipo de problemas aparece tratado na literatura,
designadamente em manuais que, socorrendo-se de
fundamentos da geometria projetiva, apresentam soluções não gráficas, mas sim analíticas. Não obstante,
há autores, como por exemplo Liming (1981) que,
escrevendo no campo da geometria analítica, não
deixam, pela natureza aplicada dos seus trabalhos, de
fazer referências aos problemas da resolução gráfica.

Tal é mais evidente nos textos relacionados com a
engenharia mecânica, e em especial com a engenharia automóvel, ou ferroviária, mas também na engenharia civil no ramo das estruturas, na engenharia
aeronáutica ou na arquitetura.
Neste âmbito lato, existem manuais dedicados ao
desenho técnico, como por exemplo Cunha (1982),
que correspondem à necessidade de sistematizar conhecimentos teóricos dispersos por diferentes fontes
e campos do conhecimento, tornando-os utilizáveis
em muitas diferentes situações e áreas profissionais.
O referido autor apresenta, por exemplo, dois diferentes procedimentos para traçar curvas parabólicas
não utilizando a relação foco-diretriz (Cunha, 1982,
164). O problema do traçado do arco da ponte, conhecidos os pontos de apoio e a tangente no vértice,
foi abordado por nós em Bonifácio (2009) e foi marcante para a consolidação da definição do projeto de
tese de doutoramento que hoje se desenvolve, pelo
tipo de problemas que foram suscitados e pelas leituras e reflexões pessoais que implicou, designadamente sobre a geometria, o desenho, os traçados e
os novos instrumentos informáticos.
A constatação da necessidade de uma reflexão atualizada sobre as curvas cónicas tinha sido já expressa
por nós em Costa (2005), no âmbito da interseção
de superfícies. Nesse artigo sugeriu-se que, se tradicionalmente se procuravam utilizar como linhas
auxiliares retas e arcos de circunferência, ou seja
os traçados de régua e compasso, não apenas pelos
instrumentos disponíveis mas, sobretudo, porque os
cálculos e demonstrações que orientam os traçados

Figura 2 - Quadro sintético de relações das curvas cónicas com o design
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foram construídos com essas premissas, hoje é possível utilizar, com recurso a programas informáticos,
os traçados das curvas cónicas como linhas auxiliares
na determinação da interseção de superfícies. Todavia, a aplicabilidade deste recurso depende de ser fácil e expedito o traçado das curvas cónicas em cada
situação concreta, e também exige a existência de
procedimentos relativamente simples e utilizáveis,
do ponto de vista prático, diretamente nos traçados
e, quando necessário pela sua maior complexidade,
implica a criação de patches ou rotinas para os programas informáticos que facilitem a obtenção destas
curvas nas mais diversas condições.
Do trabalho referido, concluiu-se que é possível utilizar as curvas cónicas na interseção de superfícies,
mas constatou-se que o nível de conhecimento disponível não era o necessário, está disperso por diferentes áreas e porque grande parte do que se sabe
sobre propriedades relevantes das cónicas, se encontra na geometria projetiva, área que nas últimas décadas praticamente não tem sido objeto de estudo
e divulgação. De fato parece existir uma evidente
correlação entre a atividade de projeto na criação
de objetos e espaços e a necessidade da geometria
projetiva e, nesse contexto, com especial relevância
para as curvas cónicas. Assim, e numa aceção lata da
definição de design, que vai do simples rascunho de
uma ideia, desde o esboço, até ao design industrial,
são inúmeras as áreas onde se encontra a necessidade
dos traçados das curvas cónicas.
No quadro da figura 2, e em resultado da revisão
de literatura, enumera-se, embora não exaustivamente, áreas em que foram encontradas referências
à utilização das cónicas, sendo que parece existir
uma correlação entre o nível de complexidade dos
problemas relacionados com as cónicas e o grau de
exigência tecnológica da área em causa. Por outro
lado, foram identificados diversos tipos de proble-

Figura 3 – Isao Hosoe
Caixas de plástico ou vidro em elipse abatida

mas relacionados com as curvas cónicas enquanto
formas gráficas, tanto enquanto figuras bidimensionais, como intervindo na definição tridimensional de
superfícies e da sua utilização na definição de volumes complexos, sendo que as diversas tipologias de
problemas gráficos concretos, se cruzam com quase
todas as áreas de utilização das cónicas sem, aparentemente, existirem tendências definidas, antes resultando esta relação da natureza de cada problema.
Apresentam-se seguidamente alguns exemplos de
utilizações diretas e indiretas das curvas cónicas.
O primeiro exemplo é um conjunto de caixas de
Isao Hosoe, originalmente desenvolvido em plástico,
e com tampa, e que representam um compromisso
entre a forma paralelepipédica mais fácil de arrumar
e a forma elíptica de maior facilidade de limpeza,
de maior resistência ao choque com menor gasto de
material, ao mesmo tempo que, utilizando os conhecimentos de Isao Hosoe na área da engenharia aeroespacial, permitiu criar um sistema de tampas que
quase não necessitam de pressão para o seu encerramento a vácuo e que resulta da forma em elipse
abatida. No desenho desta, utilizam-se procedimentos derivados dos das cónicas, os das curvas suavizadas, designadamente Splines, curvas Bézier e outras.
Na figura 4, é utilizada a forma em hiperboloide
de revolução, para garantir o aproveitamento da
energia eólica com qualquer direção e
intensidade do vento, e para aplicações
diversas, apenas variando o tamanho do
aerogerador, que é complementado por
um prato circular de células fotovoltaicas, e que foi desenvolvido recentemente no âmbito da Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto, estando em
processo de início de comercialização.
A figura 5 é um exemplo de uma superfície aparentemente gerada por uma parábola sobre uma diretriz sinusoidal existente num plano perpendicular.

Figura 4 – Projeto Omniflow – FEUP
Turbina eólica horizontal e painel solar circular
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- as linhas Splines, Bézier e outras;
- as superfícies geradas por cónicas ou pelas linhas
referidas.
Tinham sido definidos como objetivos da investigação:
- o reconhecimento da importância do estudo das
curvas cónicas e das superfícies geradas a partir destas, tanto do ponto de vista teórico como do ponto
de vista das aplicações práticas genericamente, e em
particular no âmbito do ensino da Geometria em
cursos de Design;
- o aprofundar do conhecimento das curvas cónicas,
em particular dos seus traçados geométricos, contribuindo para a interrupção de um hiato de meio século quase sem publicações inovadoras sobre o tema no
panorama científico português;
- criar as bases para a sistematização do conhecimento
existente, designadamente fazendo a adequação dos
conhecimentos teóricos da Matemática para os traçados geométricos em Geometria Aplicada e sua utilização no Design, contribuindo assim para a sua ligação
ao ensino do Design e à prática profissional em Design.
Para tal pretende-se que a referida sistematização
atue de três formas:
- na própria sistematização do conhecimento existente em geometria plana;
- adaptando conhecimento desta e de outras áreas,
como por exemplo da geometria analítica ou da geometria projetiva, para a linguagem dos traçados geométricos em geometria plana;
- contribuindo com a sugestão de novos traçados.
Foi definido igualmente o objetivo contribuir para
a definição das relações entre geometria e design,
salientando o papel dos traçados geométricos no
design, e preenchendo a lacuna existente na literatura sobre aplicações gráficas das cónicas no design
e paralelamente identificar potencialidades que o es-

Figura 5 – Aeroporto Madrid Barajas – Terminal 4

As figuras 6 e 7 representam dois exemplos que
demonstram que, os avanços tecnológicos das duas
últimas décadas, designadamente os informáticos,
permitiram a utilização de procedimentos matemáticos derivados de conhecimentos teóricos ligados às
curvas cónicas para encontrar novas soluções.
No contexto do trabalho de investigação em curso,
foram assim identificadas as seguintes áreas relacionadas com as curvas cónicas e que têm tido expressão no design, na arquitetura e em outras áreas profissionais relacionadas:
- as curvas cónicas propriamente ditas;
- as famílias e feixes de cónicas;

Figura 6 – Cobertura dos espaços
de circulação exterior na Feira Milano

Figura 7 – Cadeira ReverbWire de Brodie Neill
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Figura 8 – Construção da parábola conhecida a tangente no
vértice e dois pontos da curva a igual distância da tangente

Figura 9 – Traçado da parábola a partir de uma tangente
qualquer e dois pontos equidistantes desta

tudo das curvas cónicas pode induzir no aumento da
capacidade de resolução de problemas de representação gráfica rigorosa por designers e outros profissionais, designadamente os das áreas das artes visuais
e da arquitetura. Propomo-nos ainda concretizar a
exemplificação de utilizações práticas no Design dos
traçados das curvas cónicas e das superfícies de que
estas curvas são elementos constituintes.
É neste contexto que se apresentam seguidamente
alguns traçados gráficos, exemplificando construções de parábolas, com dados diversos.
Um dos procedimentos apresentados em Bonifácio
(2009, figura 9) foi o da figura 8. Este processo não
estava documentado e surgiu na exercitação prática
do trabalho com a parábola. Determina-se o vértice
da parábola na projeção ortogonal do ponto médio
de [AB] sobre t. Para determinar um ponto C qualquer da parábola, a uma determinada distância do
eixo, traça-se [C1C2] paralelo ao eixo à distância pretendida, determina-se N, ponto médio de [VC1] e M,
ponto médio de [AC2] e onde [NM] interseta o eixo e
faz-se passar uma recta a partir de A a qual intersecta
[C1C2] no ponto C. Para obter outros pontos da curva procedeu-se da mesma forma. Este processo tem
limitações ao não permitir determinar o foco e implicar que os dois pontos se situem a igual distância
da tangente, mas permite, com recurso a software de
geometria dinâmica ou por procedimento paramétrico, determinar toda a curva, deslocando apenas a
posição da paralela ao eixo.
O traçado da figura 9 é uma generalização do procedimento anterior aplicado agora a uma tangente
qualquer, alargando o seu âmbito de aplicação prática.
Por outro lado e sabendo que uma cónica fica definida por 5 condições, pontos ou tangentes nesses
pontos, é sempre possível traçar a curva, depois de
obtidos 5 pontos pelos procedimentos anteriores,

sendo que o processo a seguir descrito é o apresentado por Nagore (1988, T III, 145), que tem a vantagem de permitir escolher a direção que contem um
sexto ponto F qualquer e, por exemplo, através de
geometria dinâmica, obter a curva.
Dados os pontos A, B, C, D e E escolhe-se P qualquer
na direção pretendida a partir de A definindo a reta
a. Onde esta interseta b, que contem C e D, obtemos
M. A reta c é definida por B e C, e a reta d é definida
por A e E, e intersetam-se em N. M e N definem a reta
pascala. Onde esta interseta a reta e, definida por E e
D, obtemos O, que com B define f. A interseção de f
e a é o ponto F pretendido. De notar que se fizermos
rodar em torno de A o ponto P 180° até R podemos
obter todos os pontos da curva.
O método da figura 11 (na página seguinte) permite determinar a parábola definida pelos pontos A e
B e respetivas tangentes t1 e t2. Sendo I interseção
de t1 e t2 e M o ponto médio de [AB] então o ponto
C, ponto médio de [MI] , pertence à parábola sendo o ponto desta cuja respetiva tangente t3 é paralela

Figura 10 – Dados 5 pontos que definem a cónica
determinar um sexto ponto qualquer
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Figura11 – Determinação gráfica da parábola
conhecidos dois pontos e respetivas tangentes

Fig. 12 – Manipulação da parábola
para obter outra curva concordante

a [AB] . Se dividirmos [AI] e [IB] em partes iguais,
no caso em oito partes, e unirmos o primeiro ponto P1 de um segmento ao primeiro ponto P2 do outro segmento obtemos uma tangente à parábola.
Repetindo o processo para os restantes pontos obtemos a curva num procedimento documentado há
dezenas de anos como a definição da curva pelas
tangentes envolventes. Mas para além disso se o seg-

mento de P1 a P2 for dividido em igual número de
partes, o primeiro ponto P, é o ponto de tangência
dessa tangente. Repetindo o processo para os outros
pontos obtemos a forma gráfica da parábola.
Na figura 12, utilizando um procedimento similar ao
descrito anteriormente vai-se deformar a parte da
parábola entre A e a tangente t3. Define-se J na tangente t3 e divide-se [AJ] em partes iguais unindo estes pontos a C por um feixe de segmentos. A interseção deste feixe com t1 permite ter de A a L e de L a C
o mesmo número de pontos intermédios e proceder
como anteriormente. Variando a posição de J mudamos a configuração da curva. Obviamente que se J
coincidir com L, a curva é a parábola. Na figura 12a é
apresentada a curva hiperbólica e na figura 12b a curva elíptica obtida pelo mesmo procedimento apenas
variando a posição do ponto auxiliar J. Se J se situa do
lado oposto a C, relativamente a L, a curva é hiperbólica e situa-se entre a parábola e as tangentes. Se J se
situa entre L e C a curva é elíptica e interior à parábola.
A quártica é uma curva que se pode obter a partir de
uma cónica com o procedimento de elevação de grau.

Figura 12a – Curva hiperbólica

Figura 13 – Curva quártica

Figura 12b – Curva elíptica
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Figura 14a – Feixe de cónicas por 4 pontos
em paralelogramo – elipses, hipérboles e degeneradas

Figura 14b – Feixe de cónicas por 4 pontos em trapézio –
uma parábola, elipses, hipérboles e degeneradas

Trata-se de, a partir da parábola de A a C obtida pelo
processo da figura 11, introduzir primeiro o ponto D.
[AB] , [BC] e [CD] são divididos no mesmo número
de partes. Traça-se seguidamente os segmentos que
unem os primeiros pontos em cada segmento obtendo dois novos segmentos. Estes tornam a dividir-se
no mesmo número de partes e traça-se o segmento
que une os dois primeiros pontos de cada um dos anteriores o qual dividido no mesmo número de partes
define, no seu primeiro ponto, um dos pontos da curva cúbica de A a D. Para obter outros pontos da curva
proceder-se-ia de igual forma para os segundos pontos de cada segmento e assim sucessivamente. Para
obter a quártica definido E, procede-se à elevação
da cúbica para a quártica por procedimento similar.
Este tipo de procedimentos, como o traçado das curvas cónicas, a obtenção de curvas elípticas ou hiperbólicas a partir da parábola discriminante, a elevação
de grau e a associação de partes de curvas concordantes entre si, estão entre os que permitem hoje utilizar, de forma expedita, software de desenho vetorial
para obter Splines e outras curvas similares, pelo que
intervieram no projeto dos exemplos de aplicação
das cónicas ao design, que anteriormente referimos.

O estudo da parábola enquanto discriminante das cónicas, permite também uma abordagem de uma outra área com inúmeras aplicações práticas, a dos feixes de curvas cónicas. Entre as aplicações dos feixes
de curvas cónicas estão, por exemplo, a calibração de
instrumentos de ótica, o reconhecimento de imagem
por meios informáticos, designadamente na técnica
conhecida por curve fitting, e intervêm no funcionamento de máquinas e equipamentos diversos, como
alguns dos utilizados na imagiologia médica.
Convém recordar, como já anteriormente tínhamos
referido, que cinco condições, pontos ou tangentes,
definem uma cónica, tal como aliás, segundo Heath, é sabido pelo menos desde Apolónio de Pérgamo
(Apollonius by Heath , 1896, cli-clvi).Por outro lado,
Liming (1979, 181-182) mostra, através de geometria analítica que, por quatro pontos, podem passar
no máximo duas parábolas, e que por três pontos e
a tangente num deles, podem igualmente passar no
máximo duas parábolas, desde que os outros dois
pontos se situem no mesmo lado relativamente à
tangente. De fato, o estudo que conduzimos até à
data, do ponto de vista gráfico, e que teve um significativo progresso depois da consulta de Richter-

Figura 14c – Feixe em quadrilátero convexo sem lados paralelos – duas parábolas, elipses, hipérboles e degeneradas

Figura 14d – Feixe de cónicas por 4 pontos em quadrilátero
côncavo – hipérboles e degeneradas
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Gebert (2011), já permitiu concluir que, por quatro
pontos, podem passar zero, uma ou duas parábolas,
e que, nas diferentes circunstâncias, existem elipses
e hipérboles ou só hipérboles, para além das cónicas
degeneradas.
Confirmámos igualmente no trabalho que estamos
a desenvolver, que por três pontos e uma tangente
podem passar no máximo duas parábolas. Para responder em investigação futura ficam duas questões:
-Pode-se generalizar, dizendo que as circunstâncias
para a definição do tipo de feixe de cónicas por três

pontos e uma tangente são as mesmas ou similares às
da definição de cónicas por quatro pontos?
- E pode igualmente generalizar-se, dizendo que as
circunstâncias para a definição do tipo de feixe de
cónicas por quatro pontos são idênticas ou similares
às da definição do feixe com quaisquer quatro condições, pontos ou tangentes?
Joaquim Bonifácio da Costa
Fernando Moreira da Silva
Vítor Bairrada Murtinho, 2013
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RESULTADOS DO INQUÉRITO A PROFESSORES DE GEOMETRIA
DESCRITIVA REALIZADO PELA DIRECÇÃO DA APROGED*
No presente ano lectivo, lecciona a disciplina de Geometria Descritiva no Ensino Secundário?
No presente
ano lectivo, lecciona a disciplina de Geometria Descritiva no Ensino Secundário?
66%
A - Sim,Sim,nonoensino
público. - 88 respostas / 66%
ensino público.
88
11%
ensino privado.
14
B - Sim,Sim,
nonoensino
privado. - 14 respostas / 11%
1%
Sim, no ensino público e privado.
1
C - Sim,Sim,noemensino
público e privado. - 1 respostas / 1%
0%
acumulação com o ensino superior.
0
D - Sim,Não,em
acumulação com o ensino superior. - 0 respostas / 0% 20
15%
mas leccionei a disciplina em 2009/2010 ou ano(s) lectivo(s) anterior(es).
E - Não,Nãomas
leccionei
a mas
disciplina
em 2009/2010 ou ano(s) lectivo(s) anterior(es).
- 20 respostas / 15%
5%
lecciono
a disciplina,
dou explicações.
7
1%
Professor/aaaposentado,
masmas
já leccionei
disciplina.
F - NãoSou
lecciono
disciplina,
douaexplicações.
- 7 respostas / 5% 1
G - Sou Professor/a aposentado, mas já leccionei a disciplina. - 1 / 1%
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Consegue leccionar o programa da disciplina no tempo previsto?

Consegue leccionar o Programa da disciplina no tempo previsto?
Sim, sem problemas, tanto no ano inicial, como no ano terminal da disciplina

29%

38

A - Sim,
sem
problemas,
tanto
nodificilmente
ano inicial,
- 38 respostas
/ 29%
32%
Sim,
no ano
inicial da disciplina
mas
no ano como
terminal no ano terminal da disciplina.
43
B - Sim,
nomasano
disciplina
mas dificilmente no ano terminal - 43 respostas
/
32%
Sim,
seminicial
dar umada
única
falta
29%
39
Nãomas
consigo
cumprir
programa
semfalta
aulas suplementares
8%
11
C - Sim,
sem
dar ouma
única
- 39 respostas / 29%
D - Não consigo cumprir o programa sem aulas suplementares - 11 respostas / 8%
0
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Quais os motivos que considera contribuirem para que nos exames de Geometria Descritiva
predominem os resultados negativos?

Quais os motivos que considera contribuirem para que nos exames de Geometria Descritiva predominem os
resultados
negativos?
Os exames
apresentam um nível de dificuldade superior ao esperado
12%
16
51%
alunos não
se preparam de
forma
adequada
para o exame superior ao esperado - 16 respostas
67
A - Os Os
exames
apresentam
um
nível
de dificuldade
A
disciplina
deveria
ser
leccionada
ao
longo
de
três
anos
de
escolaridade
58%
76
B - Os alunos não se preparam de forma adequada para o exame - 67 respostas
A disciplina deveria ser leccionada por dois anos, mas iniciando-se no 11º ano de escolaridade
32%
42
C - A disciplina
deveria ser leccionada ao longo de três anos de escolaridade - 76 respostas
Os manuais escolares não incluem exercícios adaptados aos exames nacionais
9%
12
D - A disciplina
deveria ser leccionada por dois anos, mas iniciando-se no 11º ano36 de escolaridade
- 42 respostas
A disciplina exige dos alunos uma capacidade de abstracção inadequada para a idade
27%
E - Os manuais
escolares
não alguns
incluem
exercícios
adaptados
exames
Dada a extensão
do programa,
conteúdos
são abordados
de forma aos
menos
exaustivanacionais62- 12 respostas
47%
F - A disciplina
exigenãodos
uma
de para
abstracção
para a4 idade -3%
36 respostas
Como Professor/a,
me alunos
sinto apto/a
paracapacidade
preparar os alunos
este tipo deinadequada
exame
Outro
22%
29
G - Dada
a extensão do programa, alguns conteúdos são abordados de forma menos
exaustiva
- 62 respostas
H - Como Professor/a, não me sinto apto/a para preparar os alunos para este tipo de exame - 4 respostas
É possível
seleccionar
mais de uma caixa de verificação, pelo que as percentagens podem somar mais de 100%.
I - Outras
respostas
- 29

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ABCDEFGHI* 131 Professores responderam a este inquérito, realizado online, entre os dias 25/10 de 2011 a 25/02/ 2012.
Às perguntas em que existia a opção de seleccionar mais do que uma resposta, optamos por não apresentar resultados em percentagem, por poderem somar mais do que 100% . A sequência das perguntas/respostas foi alterada em relação ao original.
Gráficos elaborados por Markéta Jakoubková.
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Que conteúdos gostaria que fossem introduzidos no programa de Geometria Descritiva A?
Intersecção de sólidos
17%
18
Que conteúdos
gostaria que fossem introduzidos no
Programa
de Geometria Descritiva A?
Concordância de sólidos
3%
3

A - Intersecção
sólidos
-18 respostas
Sombras emde
planos
interpostos
24%
26
Superfícies
5%
B - Concordância
de sólidos - 3 respostas
5
Intersecção
rectas com
sólidos
42%
45
C - Sombras
emdeplanos
interpostos
- 26 respostas
Introdução ao
da Projecção Cónica
56%
60
D - Superfícies
- 5Sistema
respostas
Other
17%
18
E - Intersecção de rectas com sólidos - 45 respostas
F - Introdução
ao Sistema da Projecção Cónica - 60 respostas
É possível seleccionar mais de uma caixa de verificação, pelo que as percentagens podem somar mais de 100%.
G - Outras respostas - 18
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ABCDEFG-

Que conteúdos doQue
Programa
sente
mais dificuldade
leccionar?em leccionar?
conteúdo(s)
do programa
sente maisa dificuldade

A - Nenhum
35%
Nenhum- 46 espostas
46
Introdução à
à Geometria
Descritiva
3%
4
B - Introdução
Geometria
Descritiva - 4 respostas
2%
Representação Diédrica/Triédrica
3
C - Representação
Diédrica/Triédrica - 3 respostas
O ponto
2%
2
D - O ponto
- 2 respostas
O Segmento de recta / A recta
2%
3
E - O Segmento
de
recta
/
A
recta
3
respostas
Figuras planas I
1%
1
F - Figuras
planas I - 1 respostas
9%
O plano
12
G - O plano
1 - 2 respostas
Intersecções
21%
27
H - Intersecções
- 27 respostas
Sólidos I
2%
2
Métodos
15%
19
I - Sólidos
I - 2Geométricos
respostasAuxiliares
FigurasGeométricos
Planas II
2%
2
J - Métodos
Auxiliares - 19 respostas
2%
Sólidos II
3
K - Figuras
Planas II - 2 respostas
Paralelismo
8%
10
L - Sólidos
II - 3 respostas
Perpendicularidade
15%
19
M - Paralelismo
- 10 respostas
Problemas Métricos
42%
55
N - Perpendicularidade
- 19 respostas
3%
Figuras Planas III
4
O - Problemas
Sólidos III Métricos - 55 respostas
9%
12
Sombras
3%
4
P - Figuras
Planas III - 4 respostas
Secções
11%
15
Q - Sólidos
III - 12 respostas
Axonometrias ortogonais
11%
15
R - Sombras
- 4 respostas
17%
Axonometrias clinogonais
22
S - Secções
- 15 respostas
Other
10
T - Axonometrias ortogonais - 15 respostas
U - Axonometrias
clinogonais
- 22
respostas
É possível seleccionar
mais de uma
caixa
de verificação, pelo que as percentagens podem somar mais de 100%.
V - Outras respostas - 10
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Quais são as principais razões que considera justificarem essas dificuldades?

Quais as
principais razões que considera justificarem essas dificuldades?
Demasiados conteúdos por tema
13

12%

A - Demasiados
por tema
13 respostas
Conteúdos deconteúdos
difícil compreensão
para os -alunos
52%
56
Programa demasiado
34%
B - Conteúdos
de difícilextenso
compreensão para os alunos - 56 respostas
37
7%
Falta de formação
específica
8
C - Programa
demasiado
extenso - 37 respostas
5%
Problemas
de
ordem
disciplinar
5
D - Falta de formação específica - 8 respostas
Falta de modelos tridimensionais
19%
21
E - Problemas
de ordem disciplinar - 5 respostas
Desinteresse dos alunos pela disciplina
20%
22
F - FaltaPlanificação
de modelos
tridimensionais - 21 respostas
desadequada
2%
2
G - Desinteresse
dos alunos
pela
33%
Falta de preparação
dos alunos
para disciplina
a disciplina - 22 respostas
36
H - Planificação
desadequada
- 2estudo
respostas
Falta de métodos
de trabalho e de
dos alunos
60%
65
38%
factopreparação
de a disciplina se
obrigatoriamente,
no 10º ano - 36 respostas
41
I - Faltao de
dosiniciar,
alunos
para a disciplina
factométodos
de a disciplina
leccionadaeapenas
em dois dos
anos alunos
de escolaridade
J - Faltao de
desertrabalho
de estudo
- 65 respostas 57 53%
Other
18%
19
K - O facto
de a disciplina se iniciar, obrigatoriamente, no 10º ano - 41 respostas
L - O facto de a disciplina ser leccionada apenas em dois anos de escolaridade - 57 respostas
É possível seleccionar mais de uma caixa de verificação, pelo que as percentagens podem somar mais de 100%.
M - Outras
respostas - 19
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Considera pertinente manter o Sistema de Representação Axonométrica
no programa de Geometria Descritiva?

Não, deveria
ser substituído
por outros
conteúdosde
da Representação
DiédricaAxonométrica
(além dos do programa).
9% de Geometria Descritiva?
Considera
pertinente
manter
o Sistema
Representação
no12Programa
deveria ser retirado, mas não substituído por quaisquer outros conteúdos.
4%
A - Não,Não,
deveria
ser substituído por outros conteúdos da Representação Diédrica185(além dos
do Programa) - 12 respostas
14%
Não, deveria ser retirado e substituído pela Introdução ao Sistema de Projecção Cónica.
B - Não,Sim,
deveria
ser
retirado,
mas
não
substituído
por
quaisquer
outros
conteúdos.
5
respostas
e exactamente como é leccionado
39%
51
C - Não,
deveria
retirado
substituído
Cónica.
Sim,
mas comser
menos
conteúdosedo
que os actuais.pela Introdução ao Sistema de Projecção
24% - 18 respostas
32
D - Sim,Sim,e mas
exactamente
como além
é leccionado
com outros conteúdos
dos actuais. - 51 respostas
8%
10
21%
28
E - Sim,Other
mas com menos conteúdos do que os actuais. - 32 respostas
F - Sim, mas com outros conteúdos além dos actuais. - 10 respostas
É possível
seleccionar
mais de uma caixa de verificação, pelo que as percentagens podem somar mais de 100%.
G - Outras
respostas
- 28
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Que materiais didácticos utiliza, durante a aula, para leccionar a disciplina de GD-A?

Que materiais
didácticos utiliza, durante a aula, para
leccionar a disciplina de Geometria Descritiva A?
Quadro e giz
39%
51

A - Quadro
- 51 respostas
70%
Quadroeegiz
Canetas
92
B - Quadro
e Canetas - 92 respostas
19%
Retroprojector
25
62%
Manual da disciplina
adoptado
pela escola
82
C - Retroprojector
- 25
respostas
Modelos
61%
D - Manual
datridimensionais
disciplina próprios
adoptado pela escola - 81
82 respostas
Modelos tridimensionais da escola
26
E - Modelos tridimensionais próprios - 81 respostas 20%
Computador e multiprojector (datashow)
61%
80
F - Modelos
tridimensionais da escola - 26 respostas
Computador e Quadro multimédia
24%
32
G - Computador
multiprojector (datashow) - 80
respostas
12%
Aplicações do e
Office
16
H - Computador
e Quadro
Software de desenho
CAD multimédia - 32 respostas
13%
17
Software do
de Geometria
23%
I - Aplicações
Office - Dinâmica
16 respostas
31
Other de desenho CAD - 17 respostas
14%
19
J - Software
K - Software de Geometria Dinâmica - 31 respostas
É possível
seleccionar
L - Outras
respostas
- 19mais de uma caixa de verificação, pelo que as percentagens podem somar mais de 100%.
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ABCDEFGHIJKLConsidera que o número actual de exercícios no exame nacional é adequado?

Considera que o número actual de exercícios no exame nacional é adequado?
88%
117
A - SimSim
- 117 respostas/ 88%
Não, deveria ter menos exercícios.
4%
5
B - Não,
deveria ter menos exercícios. - 45 respostas
/ 4%
3%
Não, deveria ter mais exercícios.
C - Não,
deveria
ter
mais
exercícios.
4
respostas
/
3%
5%
Other
7
D - Outras respostas - 7%
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Considera que os conteúdos do exame nacional são adequados?
Sim, porque abrangem os dois anos de escolaridade da disciplina

111

Considera
que os
conteúdos
do exame
nacional
são da
adequados?
Não, porque
incidem
demasiado sobre
os conteúdos
do ano terminal
disciplina

11

Other

87%
9%
7%

A - Sim, porque abrangem os dois anos de escolaridade da disciplina - 111 respostas
B - Não,É possível
porqueseleccionar
incidem
demasiado sobre os conteúdos do ano terminal da disciplina - 11 respostas
mais de uma caixa de verificação, pelo que as percentagens podem somar mais de 100%.
C - Outras respostas- 9
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ABCQual a sua opinião sobre a reestruturação do enunciado do exercício 4 do exame nacional
da representação
triédricado
em enunciado
favor da descrição
da forma4a do
representar)?
sua(supressão
opinião sobre
a reestruturação
do exercício
exame nacional

Qual a
(supressão da representação triédrica em favor da descrição da forma a representar)?

O enunciado deveria
incluirincluir
a representação
triédrica do sólido
(tal como em
e 2007)
A - O enunciado
deveria
a representação
triédrica
do2006
sólido
(tal como 39em 200629%
e 2007) - 39 respostas / 29%
O sólidodeveria
deveria serser
apresentado
pelas suas
projecções
cotadas (vistas)
e não em rep.
triédricae não
18em rep.14%
B - O sólido
apresentado
pelas
suas (vistas)
projecções
cotadas
triédrica - 18 respostas / 14%
O sólido deveria ser apresentado por qualquer uma das opções acima referidas
26%
35
C - O sólido
deveria ser apresentado por qualquer uma das opções acima referidas
- 35 respostas
/ 26%
É preferível o actual à opção anterior (dos exames de 2006 e de 2007)
41
D - É preferível o actual à opção anterior (dos exames de 2006 e de 2007) - 41 respostas / 31%
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Concorda com as actuais cotações totais para cada um dos quatro exercícios de exame?
(Considere, como referência, o exame nacional da 1ª fase de 2011)
Sim, são
equilibradas
51%
Concorda
com
as actuais cotações totais para cada um dos quatro exercícios65 de exame?
Sim, embora as parcelas atribuídas aos quatro parâmetros avaliados sejam inadequadas
6%
8
(Considere,
como referência, o exame nacional da 1ª fase de 2011)
Não, as cotações de cada exercício deveriam ser diferentes de exame para exame,
12%
15

A - Sim,consoante
são equilibradas
- 65 respostas
os conteúdos abrangidos
Não, os exercícios 3 e 4 deveriam ter uma cotação superior à dos exercícios 1 e 2
13%
16
B - Sim,
embora as parcelas atribuídas aos quatro parâmetros avaliados sejam inadequadas
- 8 respostas
Não, os exercícios 1 e 2 deveriam ter uma cotação superior à dos exercícios 3 e 4
2%
2
C - Não,
as
cotações
de
cada
exercício
deveriam
ser
diferentes
de
exame
para
exame,
consoante
os conteúdos abrangidos - 15
Não, porque os critérios gerais de classificação da prova são pouco claros
2%
3
D - Não,
os
exercícios
3
e
4
deveriam
ter
uma
cotação
superior
à
dos
exercícios
1
e
2
16
respostas
Não, porque os critérios específicos de classificação da prova deveriam ser mais concretos
16%
21
E - Não,
exercícios
e 2 deveriam
terapenas
uma cotação
à dos exercícios 318e 4 -14%
2 respostas
Não,os
porque
os critérios1específicos
apresentam
um exemplosuperior
para o processo
de porque
resolução de
exercíciogerais de classificação da prova são pouco claros - 3 respostas
F - Não,
oscada
critérios
Other
9%
11
G - Não,
porque os critérios específicos de classificação da prova deveriam ser mais
concretos
- 21 respostas
H - Não,
porque
os
critérios
específicos
apresentam
apenas
um
exemplo
para
o
processo
de
resolução
de cada exercício - 18
É possível seleccionar mais de uma caixa de verificação, pelo que as percentagens podem somar mais de 100%.
I - Outras respostas - 11
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ABCDEFGHIConcorda com o tempo regulamentar do exame de GD-A (150 min. + 30 min. tolerância)?

Concorda com o tempo regulamentar do exame de GD-A (150 min. + 30 min. tolerância)?

Concordo - 105 / 79%
79%
105
A - Concordo
alunos deveriam ter apenas 150 minutos para a realização da prova, sem tolerância alguma
9%
12
B - Os Os
alunos
deveriam ter apenas 150 minutos para a realização da prova, sem tolerância
alguma - 12 respostas / 9%
Os alunos deveriam ter apenas 120 minutos para a realização da prova, sem tolerância alguma
2%
3
C - Os Os
alunos
deveriam
ter
apenas
120
minutos
para
a
realização
da
prova,
sem
tolerância
alguma - 3 respostas / 2%
10%
alunos deveriam ter 120 minutos para a realização da prova, com 30 minutos de tolerância
13
D - Os alunos deveriam ter 120 minutos para a realização da prova, com 30 minutos de tolerância - 13 respostas / 10%
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Tem recebido formação contínua específica adequada à sua área de leccionação?

Tem recebido
formação contínua específica adequada à sua área de leccionação?
Sim.
27%
35

porque
a oferta formativa é insuficiente.
34%
44
A - Sim.Não,
- 35
respostas
Não, porque a oferta formativa se situa sempre fora da minha área de residência.
23%
30
B - Não,
porque a oferta formativa é insuficiente. - 44 respostas
Não, porque a calendarização da oferta formativa nunca me é conveniente.
8%
11
C - Não,
porque a oferta formativa se situa sempre fora da minha área de residência.
- 23%
30 respostas
Não, porque não me inscrevo em acções de formação financiadas pelos formandos.
30
D - Não,
porque
a calendarização
da acabam
ofertapor
formativa
nunca me é conveniente.10- 11 respostas
Não,
embora me
inscreva em acções que
ser canceladas.
8%
E - Não,
porque não me inscrevo em acções de formação financiadas pelos formandos.
- 30 respostas
Other
11%
14
F - Não, embora me inscreva em acções que acabam por ser canceladas. - 10 respostas
É possível
seleccionar
mais de uma caixa de verificação, pelo que as percentagens podem somar mais de 100%.
G - Outras
respostas
- 14
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Em quais das seguintes áreas de exploração gostaria que a nossa oferta formativa
incidisse?

Em quais das seguintes áreas de exploração gostaria que a nossa oferta formativa incidisse?
Didáctica da Geometria Descritiva no Ensino Secundário
55%
72
A - Didáctica
da Geometria Descritiva no Ensino Secundário - 72 respostas
Construção de modelos tridimensionais para o ensino da Geometria Descritiva
58
B - Construção
de modelos tridimensionais para o ensino da Geometria Descritiva
- 58 44%
respostas
Abordagem transversal de conteúdos da Geometria Descritiva no Ensino Secundário
29%
38
C - Abordagem
transversal
de
conteúdos
da
Geometria
Descritiva
no
Ensino
Secundário
- 38 respostas
51%
Didáctica da Geometria Descritiva no Ensino Secundário com o quadro interactivo
67
D - Didáctica
da
Geometria
Descritiva
no
Ensino
Secundário
com
o
quadro
interactivo
67 respostas
21%
Sistema da Projecção Cónica
27
E - Sistema
da Projecção
Cónica - 27 respostas
Geometria
Solar
12%
16
Geometria Solar
Euclidiana
11%
15
F - Geometria
- 16 respostas
13%
GeometriasEuclidiana
não Euclidianas
17
G - Geometria
- 15 respostas
32%
Exploração do software de modelação 3D Rhinoceros
42
H - Geometrias
não Euclidianas - 17 respostas
43%
Exploração do software Google SketchUp
56
I - Exploração
do software de modelação 3D Rhinoceros - 42 respostas
Exploração de software de geometria dinâmica
48%
63
J - Exploração
software
SketchUp - 56 respostas
Exploração do
de aplicações
do Google
Office
15%
19
K - Exploração
software
de geometria
dinâmica - 63 respostas
Exploração de
de software
de edição
de imagem
14%
18
11%
Webdesign de aplicações do Office - 19 respostas
15
L - Exploração
Other
3%
4
M - Exploração
de software de edição de imagem - 18 respostas
N - Webdesign - 15 respostas
É possível seleccionar mais de uma caixa de verificação, pelo que as percentagens podem somar mais de 100%.
O - Outras
respostas - 4
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GRÁFICO COMPARATIVO DAS CLASSIFICAÇÕES DAS PROVAS DA 1ª FASE DO
2006 -DESCRITIVA
2012 1ª fase - alunos
internos
EXAME NACIONAL DE GEOMETRIA
A (Alunos
internos, 2006 A 2012)*
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*

Dados fornecidos pelo Jurí Nacional de Exames. Gráfico elaborado por Markéta Jakoubková.
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