
Análise ao programa ministerial de Geometria Descritiva –10º, 11º,  12º anos

Objectivos Conteúdos Competências Estratégias de E/A Critérios de avaliação

- Conhecer a
fundamentação teórica
dos sistemas de
representação diédrica e
axonométrica

- Identificar os diferentes
tipos de projecção e os
princípios base dos
sistemas de
representação diédrica e
axonométrica

- Reconhecer a função e
vocação particular de cada
um desses sistemas de
representação

- Representar com
exactidão sobre desenhos
que só têm duas
dimensões os objectos
que
na realidade têm três e
que são susceptíveis de
uma definição rigorosa
(Gaspard Monge)

- Deduzir da descrição
exacta dos corpos as
propriedades das formas e
as suas posições
respectivas (Gaspard
Monge)

- Conhecer vocabulário
específico da Geometria

Módulo Inicial

1.1 Ponto

1.2 Recta

1.3 Posição relativa de duas rectas
- complanares
- paralelas

- concorrentes
- enviesadas

1.4 Plano

1.5 Posição relativa de rectas e de
planos
- recta pertencente a um plano
- recta paralela a um plano
- recta concorrente com um plano
- planos paralelos
- planos concorrentes

1.6 Perpendicularidade de rectas e de
planos
- rectas perpendiculares e ortogonais
- recta perpendicular a um plano
- planos perpendiculares

1.7 Superfícies
Generalidades, geratriz e directriz
Algumas superfícies:
- plana
- piramidal
- cónica
- prismática
- cilíndrica
- esférica

Percepcionar e visualizar no
espaço

Aplicar os processos
construtivos da
representação

Reconhecer a normalização
referente ao desenho

Utilizar os instrumentos de
desenho e executar os
traçados

Utilizar a Geometria
Descritiva em situações de
comunicação e registo

Representar formas reais ou
imaginadas
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Ser autónomo no
desenvolvimento de
actividades individuais

Planificar e organizar o
trabalho

Cooperar em trabalhos
colectivos

As aulas deverão ter um cariz
teórico-prático privilegiando a
participação dos alunos, com
questões na apresentação das
situações dando espaço à
indução e construção cognitiva
por parte do aluno
proporcionando uma melhor
compreensão colectiva das
situações espaciais colocadas,
vislumbrando o seu
encadeamento e
fundamentação. As respostas
devem ser testadas dando
assim ao aluno o papel de actor
numa investigação.

Numa fase inicial, aponta-se
para uma didáctica assente no
uso de modelos tridimensionais
especificamente concebidos
para leccionar Geometria
Descritiva, sendo sempre
possível o uso dos materiais
rudimentares que os próprios
alunos utilizam.

Será de maior conveniência a
generalização da utilização de
software de Geometria
Dinâmica e se possível facultar
a sua utilização por parte dos
alunos devido a este promover
um tipo de ensino-
aprendizagem com base na
experimentação e descoberta
para além de se revelar

A avaliação em Geometria
Descritiva é contínua e integra
três componentes: diagnóstica,
formativa e sumativa.

Tem como referência os
objectivos e a aferição das
competências adquiridas e,
define-se
segundo os seguintes domínios:

Conceitos

Neste domínio, é objecto de
avaliação a aplicação dos
conceitos decorrentes dos
conteúdos
do programa: os implicados no
conhecimento dos fundamentos
teóricos dos sistemas de
representação diédrica e
axonométrica; os implicados no
conhecimento dos processos
construtivos da representação;
os implicados no conhecimento
da normalização.

A avaliação do conhecimento
dos princípios teóricos far-se-á
tendo em conta:

- a interpretação de
representações de formas;
- a identificação dos sistemas

de representação utilizados;
- a distinção entre as aptidões

específicas de cada método,



Análise ao programa ministerial de Geometria Descritiva –10º, 11º,  12º anos

Descritiva

- Usar o conhecimento dos
sistemas estudados no
desenvolvimento de ideias
e na sua comunicação

- Conhecer aspectos da
normalização relativos ao
material e equipamento de
desenho e às convenções
gráficas

- Utilizar correctamente os
materiais e instrumentos
cometidos ao desenho
rigoroso

- Relacionar-se
responsavelmente dentro
de grupos de trabalho,
adoptando atitudes
comportamentais
construtivas, solidárias
tolerantes e de respeito

1.8 Sólidos
- pirâmides
- prismas
- cones
- cilindros
- esfera

1.9 Secções planas de sólidos e
truncagem

Introdução à Geometria Descritiva

2.1 Geometria Descritiva

2.1.1 Resenha histórica

2.1.2 Objecto e finalidade

2.1.3 Noção de projecção
- projectante
- superfície de projecção
- projecção

2.2 Tipos de projecção

2.2.1 Projecção central ou cónica

2.2.2 Projecção paralela ou cilíndrica:
- projecção oblíqua ou clinogonal
- projecção ortogonal

2.3 Sistemas de representação - sua
caracterização:
- pelo tipo de projecção
- pelo número de projecções utilizadas

- pelas operações efectuadas na
passagem do tri para o bidimensional

- projecção única

altamente aliciante.

Poderão ser efectuados
levantamentos de edifícios,
espaços de equipamento ou
mobiliário com a respectiva
representação rigorosa,
projectos cenográficos ou outros
que envolvam organização
espacial ou a criação de
pequenos objectos. No caso de
os alunos já terem
conhecimentos de CAD será de
grande interesse a construção
de modelos virtuais.

Será útil convidar
personalidades de várias áreas
de actividade (arquitectura,
engenharia, artes plásticas,
design...) a dar palestras ou
mesmo participar nas aulas
evidenciando a Geometria como
ferramenta fundamental para a
concepção, compreensão e
representação das formas que
produzem.

Sessões do mesmo
tipo focando aspectos da
História da Geometria Descritiva
poderão também permitir
entender as razões que levaram
à necessidade de criação dos
sistemas descritivos presentes
neste Programa, ao
entendimento do modo como
evoluíram e ao equacionamento
de perspectivas para o seu
futuro, particularmente, se forem

com vista à sua escolha na
resolução de cada problema
concreto de representação;
- o relacionamento de métodos

e/ou processos.

A avaliação do conhecimento
dos processos construtivos far-
se-á tendo em conta:

- a interpretação de dados ou
de descrições verbais de
procedimentos gráficos;
- aplicação dos processos

construtivos na representação
de formas;
- economia nos processos

usados;
- descrição verbal dos

procedimentos gráficos para a
realização dos traçados.

A avaliação do conhecimento
relativo à normalização far-se-á
tendo em conta:

- a interpretação de desenhos
normalizados;
- a aplicação das normas nos

traçados.

Técnicas

Neste domínio são objecto de
avaliação: a utilização dos
instrumentos de desenho e a
execução dos traçados.

Quanto à utilização dos
instrumentos, a avaliação será
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- n projecções e rebatimento de n-1
planos de projecção

2.4 Introdução ao estudo dos sistemas
de representação triédrica e diédrica

2.4.1 Representação triédrica:

- triedros trirrectângulos de projecção
- planos de projecção: plano

horizontal XY (plano 1), plano frontal
ZX (plano 2), plano de perfil YZ
(plano 3)

- eixos de coordenadas ortogonais: X,
Y, Z

- coordenadas ortogonais: x, y, z
(abcissa ou largura;
ordenada/afastamento ou
profundidade;
cota ou altura)
- representação triédrica de um ponto

2.4.2 Representação diédrica:

- diedros de projecção
- planos de projecção: plano horizontal
(plano 1), plano frontal (plano 2)
- eixo X ou aresta dos diedros – (Linha
de Terra)
- planos bissectores dos diedros
- representação diédrica de um ponto

2.4.3 Vantagens e inconvenientes de
ambos os sistemas de representação;
sua intermutabilidade

Representação diédrica

3.1  Ponto

tidos em conta questões
relacionadas com a História da
Arte.

feita tendo em conta:

- a escolha dos instrumentos
para as operações desejadas;
- a manipulação dos

instrumentos;
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- a manutenção dos

instrumentos.

No que respeita à avaliação da
execução dos traçados, serão
tidos em conta:

- o cumprimento das normas;
- o rigor gráfico;
- a qualidade do traçado;
- a legibilidade das notações.

Realização

Neste domínio, são objecto de
avaliação: competências
implicadas na utilização
imediata da
Geometria Descritiva em
situações de comunicação ou
registo; competências que
actuam na
capacidade de percepção e de
visualização.

A avaliação da utilização da
Geometria Descritiva como
instrumento de comunicação ou
registo, será feita tendo em
conta:

- o recurso à representação de
formas, para as descrever;
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3.1.1 Localização de um ponto

3.1.2  Projecções de um ponto

3.2 Segmento de recta

3.2.1 Projecções de um segmento de
recta

3.2.2 Posição do segmento de recta em
relação aos planos de projecção:

- perpendicular a um plano de
projecção: de topo, vertical
- paralelo aos dois planos de

projecção: fronto-horizontal
(perpendicular ao plano de referência
das abcissas)
- paralelo a um plano de projecção:

horizontal, frontal
- paralelo ao plano de referência das

abcissas: de perfil
- não paralelo a qualquer dos planos

de projecção: oblíquo

3.3 Recta

3.3.1 Recta definida por dois pontos

3.3.2 Projecções da recta

3.3.3 Ponto pertencente a uma recta

3.3.4 Traços da recta nos planos de
projecção e nos planos bissectores

3.3.5 Posição da recta em relação aos
planos de projecção

3.3.6 Posição relativa de duas rectas:

- a legibilidade e poder
expressivo das representações;
- a pertinência dos desenhos

realizados.

A avaliação da capacidade de
representação de formas
imaginadas ou reais terá em
conta:

- a representação gráfica de
ideias;
- a reprodução gráfica de

formas memorizadas.

Atitudes

Neste domínio consideram-se
as atitudes manifestadas no
trabalho, incidindo a avaliação
sobre:

- autonomia no
desenvolvimento de actividades
individuais;
- cooperação em trabalhos

colectivos;
- planificação e organização.

Técnicas e instrumentos de
avaliação

A recolha de dados para a
avaliação far-se-á através de:

- trabalhos realizados nas
actividades desenvolvidas nas
aulas ou delas decorrentes,
quer
em termos dos produtos finais
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- complanares
- paralelas
- concorrentes
- enviesadas

3.4 Figuras planas 1

Polígonos e círculo horizontais, frontais
ou de perfil

3.5 Plano

3.5.1 Definição do plano por:
- 3 pontos não colineares
- uma recta e um ponto exterior
- duas rectas paralelas
- duas rectas concorrentes (incluindo a

sua definição pelos traços nos planos
de projecção)

3.5.2 Rectas contidas num plano

3.5.3 Ponto pertencente a um plano

3.5.4 Rectas notáveis de um plano:
- horizontais

- frontais
- de maior declive
- de maior inclinação

3.5.5 Posição de um plano em relação
aos planos de projecção

Planos projectantes:

- paralelo a um dos planos de
projecção: horizontal (de nível), frontal
(de frente)

- perpendicular a um só plano de

quer em termos dos materiais
produzidos durante o
processo;
- observação directa das

operações realizadas durante a
execução dos trabalhos;
- intervenções orais;
- provas de avaliação sumativa

expressamente propostas;
- atitudes reveladas durante as

actividades.
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projecção: de topo, vertical

- perpendicular aos dois planos de
projecção: de perfil (paralelo ao plano
de referência das
abcissas)

Planos não projectantes:

- de rampa (paralelo ao eixo X e
oblíquo aos planos de projecção -
perpendicular ao plano de
referência das abcissas); passante
(contém o eixo X)

- oblíquo (oblíquo em relação ao eixo X
e aos planos de projecção)

3.6 Intersecções  (recta/plano e
plano/plano)

3.6.1      Intersecção de uma recta
projectante com um plano projectante

3.6.2 Intersecção de uma recta não
projectante com um plano projectante

3.6.3      Intersecção de dois planos
projectantes

3.6.4      Intersecção de um plano
projectante com um plano não
projectante

3.6.5      Intersecção de uma recta com
um plano (método geral)

3.6.6 Intersecção de um plano (definido
ou não pelos traços) com o
ou
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3.6.7 Intersecção de planos (método
geral)

3.6.8 Intersecção de um plano (definido
ou não pelos traços) com um:
- plano projectante
- plano oblíquo
- plano de rampa

3.6.9 Intersecção de três planos

3.7 Sólidos 1

3.7.1 Pirâmides (regulares e oblíquas
de base regular) e cones (de revolução
e oblíquos de base circular) de base
horizontal, frontal ou de perfil

3.7.2 Prismas (regulares e oblíquos de
base regular) e cilindros (de revolução
e oblíquos de base circular) de bases
horizontais, frontais ou de perfil

3.7.3 Esfera; círculos máximos
(horizontal, frontal e de perfil)

3.7.4 Pontos e linhas situados nas
arestas, nas faces ou nas superfícies
dos sólidos

3.8 Métodos geométricos auxiliares I

3.8.1  Estrutura comparada dos
métodos auxiliares -

- características e aptidões

3.8.2  Mudança de diedros de
projecção  (casos que impliquem
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apenas uma mudança)

2.8.2.1 Transformação das projecções
de um ponto

2.8.2.2  Transformação das projecções
de uma recta

2.8.2.3  Transformação das projecções
de elementos definidores de um plano

3.8.3 Rotações (casos que impliquem
apenas uma rotação)

2.8.3.1 Rotação do ponto

2.8.3.2  Rotação da recta

2.8.3.3  Rotação de um plano
projectante

2.8.3.4  Rebatimento de planos
projectantes

3.9 Figuras planas II
Figuras planas situadas em planos

verticais ou de topo

3.10 Sólidos II
Pirâmides e prismas regulares com

base(s) situada(s) em planos verticais
ou de topo

3.11 Paralelismo de rectas e de planos

3.11.1 Recta paralela a um plano

3.11.2 Plano paralelo a uma recta

3.11.3 Planos paralelos (definidos ou
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não pelos traços)

3.12 Perpendicularidade de rectas e de
planos

3.12.1 Rectas horizontais
perpendiculares e rectas frontais
perpendiculares

3.12.2 Recta horizontal (ou frontal)
perpendicular a uma recta

3.12.3 Recta perpendicular a um plano

3.12.4 Plano perpendicular a uma recta

3.12.5 Rectas oblíquas perpendiculares

3.12.6 Planos perpendiculares

3.13 Métodos geométricos auxiliares II

3.13.1  Mudança de diedros de
projecção (casos que impliquem
mudanças sucessivas)

3.13.1.1  Transformação das
projecções de uma recta

3.13.1.2  Transformação das
projecções de elementos definidores de
um plano

3.13.2 Rotações (casos que impliquem
mais do que uma rotação)

3.13.2.1  Rotação de uma recta

3.13.2.2  Rotação de um plano
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3.13.2.3  Rebatimento de planos não
projectantes :

- rampa
- oblíquo

3.14 Problemas métricos

3.14.1 Distâncias

3.14.1.1 Distância entre dois pontos

3.14.1.2  Distância de um ponto a uma
recta

3.14.1.3  Distância de um ponto a um
plano

3.14.1.4  Distância entre dois planos
paralelos

3.14.2  Ângulos

3.14.2.1  Ângulo de uma recta com um
plano frontal ou com um plano
horizontal

3.14.2.2  Ângulo de um plano com um
plano frontal ou com um plano
horizontal

3.14.2.3 Ângulo de duas rectas
concorrentes ou de duas rectas
enviesadas

3.14.2.4  Ângulo de uma recta com um
plano

3.14.2.5  Ângulo de dois planos
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3.15 Figuras planas III
Figuras planas situadas em planos não
projectantes

3.16 Sólidos III
Pirâmides e prismas regulares com

base(s) situada(s) em planos não
projectantes

3.17 Secções

2.17.1 Secções em sólidos (pirâmides,
cones, prismas, cilindros) por planos
- horizontal, frontal e de perfil

2.17.2 Secções de cones, cilindros e
esfera por planos projectantes

2.17.3 Secções em sólidos (pirâmides
e prismas) com base(s) horizontal(ais),
frontal(ais) ou de perfil por
qualquer tipo de plano

2.17.4 Truncagem

3.18 Sombras

3.18.1 Generalidades

3.18.2 Noção de sombra própria,
espacial, projectada (real e virtual)

3.18.3 Direcção luminosa convencional

3.18.4 Sombra projectada de pontos,
segmentos de recta e recta nos planos
de projecção

3.18.5 Sombra própria e sombra
projectada de figuras planas (situadas
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em qualquer plano) sobre os
planos de projecção

3.18.6 Sombra própria e sombra
projectada de pirâmides e de prismas,
com base(s) horizontal(ais),
frontal(ais) ou de perfil, nos planos de
projecção

3.18.7 Planos tangentes às superfícies
cónica e cilíndrica:

- num ponto da superfície
- por um ponto exterior
- paralelos a uma recta dada

3.18.8 Sombra própria e sombra
projectada de cones e de cilindros, com
base(s) horizontal(ais), frontal(ais) ou
de perfil, nos planos de projecção

4. Representação axonométrica

4.1 Introdução

4.1.1 Caracterização

4.1.2 Aplicações

4.2 Axonometrias oblíquas ou
clinogonais:

Cavaleira e Planométrica

4.2.1 Generalidades

4.2.2 Direcção e inclinação das
projectantes

4.2.3 Determinação gráfica da escala
axonométrica do eixo normal ao plano
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de projecção através do rebatimento do
plano projectante desse eixo

4.2.4 Axonometrias clinogonais
normalizadas

4.3 Axonometrias ortogonais:
Trimetria, Dimetria e Isometria

4.3.1 Generalidades

4.3.2 Determinação gráfica das escalas
axonométricas

4.3.2.1 Rebatimento do plano definido
por um par de eixos

4.3.2.2 Rebatimento do plano
projectante de um eixo

4.3.3 Axonometrias ortogonais
normalizadas

4.4 Representação axonométrica de
formas tridimensionais
Métodos de construção
4.4.1 Método das coordenadas
4.4.2 Método do paralelepípedo

circunscrito ou envolvente
4.4.3 Método dos cortes (só no caso

da axonometria ortogonal)
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Bibliografia:

As indicações bibliográficas seguintes destinam-se fundamentalmente a professores. As obras
assinaladas com um asterisco podem também ser do interesse dos alunos.

Didáctica Específica

Bensabat, F. (1996). Ensinar Geometria Descritiva. Trabalho realizado em regime de licença sabática,
Lisboa. [texto policopiado]

Fruto da própria experiência pessoal do autor, como professor, e do contributo directo de
alguns colegas, este trabalho é uma reflexão sobre o ensino da geometria descritiva e as
consequências da sua aprendizagem no crescimento dos estudantes enquanto seres
humanos (o que é confirmado pelos depoimentos finais de alguns alunos) sem descurar o
quanto o próprio professor aprende ao ensinar. Constitui, por conseguinte, um contributo
importante para a definição das finalidades da aprendizagem da disciplina no âmbito do ensino
secundário, para a delimitação do âmbito de objectivos e conteúdos e de uma metodologia de
ensino da Geometria Descritiva.

*Gama, M. J.; Silveira, M. F.; Carvalho, J. P.; Rebelo, J. A. (1986). Geometria Descritiva - Planos a
médio e longo prazo - 11º ano Técnico-Profissional. Lisboa: Ministério da Educação e Cultura.
*Gama, M. J.; Silveira, M. F.; Carvalho, J. P.; Rebelo, J. A. (1986). Geometria Descritiva - Actividades
de Aprendizagem e de Avaliação - 11º ano Técnico-Profissional. Lisboa: Ministério da Educação e
Cultura.

*Gama, M. J.; Silveira, M. F.; Carvalho, J. P.; Rebelo, J. A. (1986). Modelos Didácticos, Filme
Didáctico (Ponto, Recta, Plano, Rebatimento). Lisboa: Ministério da Educação e Cultura.

*Rebelo, J. A.. (1986). Modelos Didácticos, Filme Didáctico (Superfícies)
. Lisboa: Ministério da
Educação e Cultura.

*Rebelo, J. A.; Silveira, M. F.; Carvalho, J. P. (1987). Geometria Descritiva - Actividades de
Aprendizagem e de Avaliação - 12º ano Técnico-Profissional. Lisboa: Ministério da Educação e Cultura.

Estas obras, que culminaram a experiência pedagógica do relançamento do ensino técnico em
Portugal em 1983-1984 pelo MEC, foram o resultado da necessidade de realizar estudos
pedagógicos que possibilitassem leccionar, com sucesso e em menos tempo, os mesmos
conteúdos da via vocacional.
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Geometria

*Aguilar, L. T. (1993). Alguns conceitos geométricos. Lisboa: Lusolivro.

Este livro veicula informação essencial sobre geometria euclidiana que o autor considera
indispensável como matéria introdutória ao estudo da Geometria Descritiva. Alguns dos
conceitos geométricos referidos correspondem aos conteúdos do módulo inicial previsto neste
Programa.

Castelnuovo, E. (1965). La Via della Matematica - La Geometria (5ª ed. 1977). Florença: La Nuova
Italia.

Livro que ensina a ensinar geometria em ligação à realidade concreta, recorrendo
frequentemente ao uso de modelos bi ou tridimensionais dinâmicos. Muitas das propostas de
trabalho apresentadas são uma antecipação do software de geometria dinâmica que hoje
temos à nossa disposição. Saliência especial para o capítulo sobre transformações
geométricas.

Dahan-Dalmedico A. & Peiffer J. (1986). Une Histoire des Mathématiques - Routes et Dédales. Paris:
Editions du Seuil.

Sendo, como o próprio título indica, uma história das matemáticas, este livro dá particular
relevo à história da geometria tratando, cuidadosamente, os temas relacionados com a
geometria projectiva.

Fernandes, A.N. P. (1967). Elementos de Geometria (2). Coimbra: Coimbra Editora.

É um “antigo” compêndio para o 3º, 4º e 5º anos dos liceus, que aborda a geometria
euclidiana, no plano e no espaço, de forma axiomática. Inclui, por conseguinte, numerosos
teoremas da geometria euclidiana e as respectivas demonstrações.

Glaser, R. (1927). Geometría del Espacio. Barcelona: Editorial Labor SA, Biblioteca de Iniciación
Cultural.

Uma geometria no espaço (euclidiano) tratada de forma axiomática mas que aborda também,
sumariamente, as projecções paralelas ou cilíndricas. Particularmente relevante é o estudo de
superfícies e corpos de revolução e das respectivas secções planas. Atenda-se, igualmente,
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ao estudo desenvolvido da esfera e da superfície esférica.

Godeaux, L. (1960). As Geometrias. Lisboa: Edições Europa-América, Colecção Saber.

Este livro trata a evolução da geometria, desde a geometria elementar (euclidiana) até à
topologia, sistematizando as diferentes geometrias de acordo com a racionalização proposta
por Klein e Sophus Lie, alicerçada, no conceito de invariante de uma transformação
geométrica e na teoria dos grupos de Galois.

Joly, L. (1978). Structure. Lausanne: Editions Spes.

Obra geral sobre geometria, na qual são abordadas várias geometrias. Concebido como um
livro didáctico visa permitir uma visão geral da estrutura das formas físicas  e, mais
particularmente, mostrar a importância capital da Geometria na criação e na existência de
formas de qualquer espécie. Particularmente indicado para o ensino da geometria em cursos
artísticos. No dizer de Rainer Mason este livro está concebido como uma “verdadeira escola
da visão sem extrapolações filosóficas”.

Loria, G. (1921). Storia della Geometria Descrittiva dalle Origini sino ai Giorni nostri. Milano: Ulrico
Hoepli, Manuali Hoelpi.

História dos diferentes sistemas de representação descritivos (perspectiva, dupla projecção
ortogonal, planos cotados e axonometria), construída através das contribuições provenientes
de diversas personagens, e respectivos países, para o desenvolvimento da Geometria
Descritiva. Saliência especial para a referência à situação portuguesa onde é referido o
contributo de Motta Pegado e Schiappa Monteiro.

Macedo, A. A F.(1947). A Geometria ao Alcance de toda a Gente, Parte I, Iniciação geométrica (Vol. I e
II, pp. 127 e 133). Lisboa: Cosmos, Biblioteca Cosmos.

Este livro de iniciação à geometria elementar, no plano (vol. I, planimetria) e no espaço (vol. II,
estereometria e complementos), acaba por tratar os conceitos fundamentais da geometria de
forma desenvolvida e rigorosa mas bastante acessível porque ligada a situações concretas
retiradas da realidade envolvente. Salienta-se no 1º volume o tema da semelhança de
triângulos e a sua aplicação na determinação de distâncias inacessíveis e, no 2º, o estudo
desenvolvido da perpendicularidade de rectas e planos directamente relacionada, mais uma
vez, com o problema da determinação de distâncias.

Marcolli, A. (1971). Teoria del Campo - Corso di educazione alla Visione (2). Florença: Sansoni.
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Texto relativo aos fundamentos visuais, tratados em articulação com actividades de projecto,
mas que aborda com bastante desenvolvimento temas da geometria, da geometria descritiva e
projectiva, da cartografia, da matemática, da topologia, sempre ligados a experiências
desenvolvidas na sala de aula.

Massironi, M. (1983). Ver pelo Desenho - Aspectos técnicos, cognitivos, comunicativos. Lisboa: Edições
70.

“Ver pelo desenho”, como o próprio título pressupõe, procura demonstrar como o desenho é
um instrumento determinante de conhecimento e de comunicação. Constituindo uma
abordagem lata a todas as formas de representação este livro não deixa de abordar,
especificamente, a participação da geometria descritiva e do desenho técnico neste processo.

*Morais, J. S.(1996). Desenho de Construções mecânicas I (Desenho Básico). Porto: Porto Editora.

Manual que aborda a normalização referente ao desenho (traçado, equipamento e cotagem),
as construções básicas da geometria plana (no capítulo desenho geométrico), e trata o tema
das projecções, com uma introdução à representação diédrica e múltipla projecção, à
axonometria e perspectiva.

Reinhardt, F.& Soeder H. (1984). Atlas de Matemáticas 1 - Fundamentos, Álgebra y Geometria. Madrid:
Alianza Editorial.

Obra de carácter expositivo, justapondo a cada página de texto uma página de ilustrações
correspondente, recolhendo exemplos, fórmulas, tabelas e representações geométricas. O 1º
volume abarca fundamentos de matemática, a álgebra, a geometria e a topologia. Em virtude
do índice alfabético pormenorizado este livro pode utilizar-se também como obra de consulta e
prontuário.

*Veloso, E. (1998). Geometria - Temas actuais. Lisboa: Instituto de Inovação Educacional.

Esta obra cobre inúmeros temas de Geometria Elementar (e menos elementar) e contém um manancial de
sugestões de trabalho para abordar os diferentes aspectos da Geometria. São de salientar os muitos
exemplos históricos que ajudam a perceber a importância que a Geometria desempenhou na evolução da
Matemática, ao mesmo tempo que fornecem excelentes exemplos para uso na sala de aula ou como
proposta de trabalho a desenvolver, eventualmente, na área de projecto, ou ainda para alunos mais
interessados. É altamente recomendável a leitura do capítulo I que foca a evolução do ensino da
geometria em Portugal e no resto do mundo e ajuda a perceber a origem das dificuldades actuais com o



Análise ao programa ministerial de Geometria Descritiva –10º, 11º,  12º anos

ensino da Geometria. O recurso a software de geometria dinâmica é usado de forma “natural” para
“resolver - ou suplementar a resolução - de problemas, proceder a investigações, verificar conjecturas,
etc.” Este livro tem já um “prolongamento” na Internet no endereço:
http://www.iie.min-edu.pt/iie/edicoes/livros/cdces/cdces11/index.htm

Geometria Descritiva

Albuquerque, L. (1969). Elementos de Geometria Projectiva e Geometria Descritiva. Coimbra: Livraria
Almedina.

Este livro, que se inicia com uma abordagem à geometria projectiva e, seguidamente,
desenvolve o estudo do sistema da dupla projecção ortogonal, da projecção cónica central  e
das projecções cotadas, evidencia, pela sua própria organização, a importância estrutural da
geometria projectiva na construção de qualquer sistema descritivo.

Almeida, Á. D. (1996). Nota acerca de alguns equívocos suscitados por um método de edição de
axonometria (contributo para uma necessária discussão de conceitos). Boletim da APROGED, (1)
10-11.

Reflexão sobre a adequação e vocação da axonometria na representação de formas.
Nomeadamente defende-se, com justeza, que, quanto mais ordenada for a forma do objecto
relativamente ao sistema de eixos coordenados, maior será a eficácia do sistema
axonométrico na sua representação.

*Aubert, J. (1982), Dessin d’Architecture a partir de la Geometrie Descriptive. Paris: Edition la Villette.

Curso de Desenho de Arquitectura a partir da Geometria Descritiva, para uso dos alunos do 1º
ano das escolas de arquitectura.

*Carreira, A. (1972). Compêndio de Desenho [para o 3º ciclo do ensino liceal]. Lisboa: Livraria Sá e
Costa.

Adoptado como livro único nos anos 60/70 para um programa iniciado em 1949 foi, à morte do
autor, completado por Mata de Almeida. É uma obra bem sistematizada abarcando o desenho
geométrico (geometria descritiva), o esboço cotado e o desenho à vista. É um digno
continuador da obra de Marques Leitão de 1909.
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Costa, M. C. (1997). Reflexões sobre o ensino e as aplicações da Geometria Descritiva.
Boletim da APROGED, (3 e 4.) 9-13.

Este texto, onde são enunciadas as finalidades, os objectivos, as competências e os
conteúdos que devem integrar o ensino da Geometria Descritiva a nível secundário e a nível
superior, constituiu (conjuntamente com os pareceres dados pelo autor sobre versões
anteriores) um referencial determinante na elaboração dos actuais Programas de Geometria
Descritiva do Ensino Secundário.

Costa, M. C. (1998). O futuro da Geometria Descritiva. Boletim da APROGED, (7). 3-14.

Produzido na sequência da palestra com o mesmo título proferida no Seminário “Como ensinar
Geometria Descritiva”, organizado pela APROGED, este artigo revisita a história da Geometria
Descritiva para enquadrar o momento actual e perspectivar o futuro da disciplina face aos
novos desafios levantados pela invenção formal, aliada às novas possibilidades tecnológicas,
de arquitectos como Ghery e Eisenman, postulando a indispensabilidade da disciplina no
âmbito da representação gráfica e da estruturação formal dos objectos, particularmente, como
ferramenta conceptual.

*França, A. (s/d). Caderno Auxiliar de Geometria Descritiva. Porto: Livraria Athena.

Livro de exercícios que é um complemento do compêndio de António Carreira.

Geffroy, J. (1945). Traité pratique de Géometrie Descriptive. Paris: Librairie Armand Colin.

É um pequeno tratado de geometria descritiva que trata as várias situações espaciais
utilizando em simultâneo as projecções cotadas e a dupla projecção ortogonal. Destaca-se o
recurso a qualquer dos métodos auxiliares e a preocupação de estabelecer maiores ou
menores valias de cada um deles na resolução concreta de problemas. Dedica um dos
capítulos à homologia plana.

*Gonçalves, L. (1979). Geometria Descritiva 1 - 10º Ano de Escolaridade. Lisboa: Emp. Lit. Fluminense
Lda.

*Gonçalves, L. (1981). Geometria Descritiva 2 - 11º Ano de Escolaridade. Lisboa: Emp. Lit. Fluminense
Lda..
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Baseado nos programas em vigor nos anos 80, foram na verdade, como o próprio autor afirma
no prefácio “uma resposta possível aos condicionalismos do nosso Ensino e às dificuldades
que os alunos vêm sentindo”, evitando “receitas” e situações que, pelo seu particularismo, se
tornassem “enigmas”.

Gordon, V.O., Sementsov, M.A. & Oguievsky (1974). Problemas de Geometria Descriptiva. MoscovMir.

Gordon, V. O., Sementsov, M. A. & Oguievsky (1980). Curso de Geometria Descriptiva. Moscovo: Mir.

Os parâmetros que caracterizam esta obra assemelham-se aos indicados na obra de Krylov,
abaixo referida.

Guasp, J. B. (1995). Sistema Diedrico Directo - Fundamentos y Ejercicios 1. San Sebastián: Editorial
Donostiarra.

Neste livro é proposta a utilização do sistema diédrico directo, no qual, as entidades
geométricas, consideradas individualmente ou em relação, são tratadas sem ter em
consideração um referencial fixo de projecção. Deste modo torna-se irrelevante a
representação das rectas de intersecção dos planos de projecção (eixo X ou LT), bem como,
dos traços de rectas e de planos nesses mesmos planos de projecção. Num dos capítulos
procura-se estabelecer uma comparação entre a representação diédrica convencional (ou
clássica) e a directa.

Haack, W. (1962). Geometria Descriptiva. Cidade do México: Uthea. [3 Volumes]

Nos dois primeiros tomos desta obra trata-se, principalmente, dos sistemas de representação
que indicam as dimensões dos corpos; enquanto no terceiro volume se expõem,
preferencialmente os que proporcionam um carácter mais intuitivo e imediato ao desenho. A
relação com resultados puramente matemáticos consiste na dedução e nas demonstrações
dos diferentes sistemas.

Izquierdo Asensi, F. (1985). Geometria Descriptiva (Vol. 16). Madrid: Editorial Dossat SA.

Esta Geometria Descriptiva trata exaustivamente os sistemas diédrico, cotado, axonométrico e
cónico (onde se inclui uma abordagem à projecção gnomónica e à construção de relógios de
sol), ainda que o tipo de abordagem proposto seja, sobretudo, pragmática. É contudo, no
âmbito do sistema diédrico, que é dado maior desenvolvimento ao estudo de sólidos e de
superfícies, sendo tratadas questões de concordância ou de intersecção recíproca.
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Krylov, N., Lobandievsky, P. & Maine, S. (1971). Géométrie Descriptive. Moscovo: MIR.

Esta obra centra o desenvolvimento dos seus conteúdos na importância prática da Geometria
Descritiva na familiarização com a linguagem representativa e técnica expressiva dos
desenhos, ensinando a construí-los e a lê-los sem dificuldade. Obviamente o estudo da
Geometria Descritiva contribui para formar uma imaginação representativa e adquirir hábitos
de raciocínio lógico. Aperfeiçoa a aptidão para recriar em pensamento a forma dos objectos
representados sobre um plano e prepara, assim, o futuro técnico (arquitecto, designer,
engenheiro), para o estudo de disciplinas espaciais e para a criação técnica pelo
estabelecimento de projectos.

*Leitão, C.A. M. (1909). Desenho. Lisboa: Fernandes e Companhia Editores. [5 volumes]

Apesar da sua edição datar de 1909, pode considerar-se, pedagogicamente, das obras mais
profundas no ensino do, então, Desenho, com uma qualidade gráfica (e de leitura) que não vemos
conseguida actualmente em obras do ensino secundário de Desenho e Geometria Descritiva.

Mateus, N. C. (2001). Os problemas básicos da Geometria Descritiva (a propósito dos novos Programas).
Boletim da APROGED, (14). 3-9.

Transcrição da intervenção do autor no III encontro da APROGED – “Geometria: que futuro?” –
onde se questiona, com pertinência, a sequência metodológica clássica no ensino da
Geometria Descritiva que, na opinião do autor, tem contribuído para o insucesso escolar real
na aprendizagem da disciplina. Nuno Mateus acompanha esta crítica de uma contraproposta
que justifica, cuidadosamente, quer sob o ponto de vista científico quer pedagógico.

Monge, G. (ed. 1996). Geometría Descriptiva. Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales e
Puertos.

Trata-se da edição facsimilada de uma tradução castelhana de 1803, da Geometria Descritiva
de Monge para uso na “Escuela de Caminos”, precedida do historial da respectiva escola e de
algumas notas sobre a Geometria Descritiva e o seu ensino em Espanha. Destaque para a
qualidade, excelente, das ilustrações.

Morais, J. S. (1995). Geometria Descritiva [para o 1º Ano de Engenharia Mecânica]. Porto: FEUP –
DMEGI. [policopiado]

Sebenta, destinada aos alunos de Engenharia Mecânica da FEUP, sobre os fundamentos da
representação diédrica, onde se ensaia e se tenta demonstrar a maior versatilidade e
funcionalidade do sistema directo em contraponto com sistema clássico de Monge. Destacase,
ainda, o desenvolvimento
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do estudo da representação axonométrica
ortogonal e o capitulo
consagrado
a planificações.

Nannoni, D. (1978, 1981). Il Mondo delle Proiezioni - Applicazioni della Geometria Descritiva e
Proiettiva (1, 2, 3). Bologna: Cappelli Editore.

Este tratado de geometria projectiva e descritiva trata de forma rigorosa e exaustiva os
diferentes sistemas de representação. Salienta-se a primeira parte do livro sobre homologia e
afinidade e os capítulos onde se desenvolve o estudo das sombras.

Pal, I. (1959). Geometria Descriptiva (con Figuras estereoscopicas). Madrid: Aguilar.

Na linha de TAIBO, tem um similar recente na obra de R. SCHMIDT.

Pegado, L. P. M. (1899). Curso de Geometria Descriptiva da Escola Polytechnica - Tomo I e II - Texto.
Lisboa: Typographia da Academia Real das Sciencias.

Este curso, da autoria de um dos maiores geómetras portugueses, é um verdadeiro tratado
sobre a matéria sendo, por isso, indispensável para todos que a queiram estudar a fundo.
Extremamente relevante é o facto de Motta Pegado, dando nota de uma total actualização
científica, tratar a geometria descritiva tendo sempre como pano de fundo as transformações
geométricas. É, aliás, por aí que se inicia o seu livro. Considerando irrelevante a fixação dos
planos de projecção Pegado não utiliza a LT. Para além da dupla projecção ortogonal o autor
também trata o sistema das projecções cotadas.

*Pinheiro, C. S. & Sousa, P. F. (1979). Desenho. Textos Pré-Universitários (Vol. 39). Lisboa: Ministério
da Educação.

*Pinheiro, C. .S. & Sousa, P. F. (1980). Desenho. Textos Pré-Universitários (Vol. 55). Lisboa: Min. da
Educação e Ciência.

Compêndios destinados ao ano propedêutico (que o 12º ano de escolaridade substituiu). O
TPU39 compreende o estudo de superfícies e das sombras em dupla projecção ortogonal. O
TPU55 desenvolve estudo da perspectiva e da representação axonométrica.

Ribeiro, C. T. (1991), Geometria Projectiva. Lisboa: Editora Europress.
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“...sem dúvida, um excelente auxiliar dos estudantes e profissionais de engenharia, visando
ensinar e ajudar a utilizar de forma mais eficiente a linguagem da profissão.” (Transcrição, com
a devida vénia, da opinião de Veiga da Cunha no prefácio desta obra).

Rodriguez de Abajo, F. J. (1992). Geometria Descriptiva - Sistema Diédrico. San Sebastian: Editorial
Donostiarra.

Abordagem exaustiva e sistemática do “sistema diédrico” . Nota-se que o autor sugere o
recurso à tripla projecção ortogonal para resolver situações de perfil. Saliência, também, como
é norma em todos os livros dirigidos por Rodriguez de Abajo, para o capítulo introdutório sobre
homologia onde se realiza um estudo desenvolvido das cónicas. Esse capital oferecido logo de
início é activamente utilizado nas diversas situações projectivas tratadas em representação
diédrica.

Rodríguez de Abajo, F. J. & BENGOA, V. A. (1987). Geometria Descriptiva - Sistema Axonometrico.
(5ª ed.) Alcoy: Editorial Marfil SA.

Na linha do livro dedicado ao sistema diédrico também este desenvolve, com profundidade, o
estudo do sistema axonométrico ortogonal.

Rodríguez de Abajo, F. J. & BLANCO, A. R. (1982), Geometria Descriptiva - Sistema de Perspectiva
Caballera. (3ª ed.) San Sebastian: Editorial Donostiarra.

Estudo desenvolvido da axonometria por projecção oblíqua muito semelhante ao dedicado à
axonometria ortogonal.

Sánchez Gallego, J. A. (1992). Geometría Descriptiva - Sistemas de Proyección cilíndrica. Barcelona.
Ediciones UPC.

Livro muito interessante sobre os diversos sistemas de projecção cilíndrica particularmente
porque se propõe o estudo das diversas situações/problemas espaciais utilizando em
simultâneo os vários sistemas de representação. Também relevantes são os capítulos iniciais
onde se discute a essência de cada um deles e a sua vocação particular. Em relacão àrepresentação diédrica a preferência de Gallego recai sobre o diédrico directo,
preferência
essa que justifica com uma sólida argumentação. Em relação à representação axonométrica
são apresentados dados históricos que enquadram o aparecimento do “método dos cortes”
sendo devidamente explicado o seu funcionamento e aplicação.

*Sant’ana, S. & GOMES, B. (1980). Desenho e Geometria Descritiva. Porto: Porto Editora.

Livro de texto conciso, com exercícios muito bem elaborados.
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*Santos, P.(s/d). Aprender a ver em Geometria Descritiva. Coimbra: Livraria Arnado.

Obra destinada à iniciação em Geometria Descritiva como o próprio título sugere. A sua
apresentação como livro em folhas soltas permite que os alunos executem a montagem
tridimensional e, efectuando os cortes e dobragens convenientes, tenham a “percepção” da
passagem ao bidimensional (plano de desenho).

*Schmidt, R. (1986). Geometria Descriptiva con Figuras estereoscópicas. Barcelona: Editorial Reverté
SA.

A obra mais completa e cuidada em termos de representação de superfícies em
estereoscopia.

*Sousa, P. F.(s/d). Desenho. Textos Pré-Universitários (Vol. 13). Lisboa: Ministério da Educação.

Compêndio destinado ao ano propedêutico (que o 12º ano de escolaridade substituiu). O
TPU13 compreende uma introdução à dupla projecção ortogonal seguida do estudo dos
métodos auxiliares e de problemas métricos.

Taibo, A. (1943). Geometria Descriptiva e sus aplicaciones [3 volumes]. Madrid: s/ed.

Das primeiras obras com figuras em estéreo.

Xavier, J. P. (1999). Acerca da “nova” terminologia dos Programas de Desenho e Geometria Descritiva
A e B. Boletim da APROGED, (9). 13-15.

Neste artigo, como o próprio título indica, procura-se mostrar que a terminologia usada nos
actuais Programas de Geometria Descritiva não tem qualquer novidade estando já largamente
difundida e utilizada (excepto no nosso País) à luz da necessidade de fazer convergir áreas
disciplinares distintas, mas afins, como sejam, a Geometria Analítica, a Geometria Descritiva e
o Desenho Técnico.

Xavier, J. P. (2000). A Axonometria como método descritivo. Boletim da APROGED, (12). 7-22.

Transcrição de uma comunicação apresentada no Encontro Nacional da APROGED, “Saber
ver a Geometria Descritiva”, onde o autor se debruça sobre o enquadramento histórico-cultural
da representação axonométrica. O texto constitui, igualmente, uma reflexão sobre a
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preponderância actual deste sistema de representação na modelação tridimensional em CAD.
Na parte final é apresentado um método construtivo na axonometria ortogonal, conhecido
como “método dos cortes”, secundado pela amostragem de trabalhos de alunos de Geometria
da FAUP.

Desenho Técnico

*Cunha, L. V. (1984). Desenho Técnico (Vol. 6). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Manual sobre os mais variados temas de desenho técnico (embora não actualizado) precedido
de informação sobre muitas construções geométricas euclidianas.

Morais, J. S. (1996). Desenho de construções mecânicas III (Desenho Técnico). Porto: Porto Editora.

Livro de referência sobre Desenho Técnico e, também, um dos mais actualizados sobre o
tema.


