
Análise ao programa ministerial de História da Cultura e das Artes – 11º e 12º anos

Objectivos Conteúdos Competências Estratégias de E/A Critérios de avaliação

Fundamentais

-Aprender a ver.
- Aprender a ouvir.
- Aprender a interpretar.
- Aprender a contextualizar.

Gerais

Os objectivos gerais da
disciplina foram
elaborados a partir dos
indicadores de “Tempo”,
“Espaço”, “Biografia”,
“Local”, “Acontecimento”,
“Sínteses” e “Casos
Práticos”.

- Situar cronologicamente as
principais etapas da
evolução humana que
enquadram fenómenos
culturais e artísticos
específicos. (Tempo).

- Reconhecer o contexto
geográfico dos diversos
fenómenos culturais e
artísticos.
(Espaço).

- Compreender a acção
individual como
determinante na apreciação
dos diversos
processos históricos,
culturais e artísticos.

O homem da democracia de
Atenas

1.Século V a.C.
O século de Péricles.

2. Atenas.
A polis. Um olhar sobre a planta
de
Atenas. O mar e o porto.

3. O Grego Péricles (c. 500-429
a.C.). O que se sabe da sua vida?
Democracia e
representação. Péricles e a
consolidação da democracia.

4. A Ágora.
Um espaço público da cidade. Os
homens da Ágora. Conversar: do
comércio e fazer político à razão.

5. A Batalha de Salamina (480
a.C.).
Os exércitos em presença.
Porque se chegou à batalha? As
políticas imperialistas. O
significado da batalha.

6. A Mitologia: deuses e heróis.  A
configuração de Homero. Os
deuses e o
Olimpo. Os heróis, homens com
poderes de deuses.

7. A organização do pensamento.
O mito, os sentimentos, as

- Utilizar em cada área
artística o vocabulário
próprio.

- Analisar o objecto
artístico na sua
especificidade técnica e
formal.

- Reconhecer o objecto
artístico como
documento/testemunho do
seu tempo histórico.

- Reconhecer o estudo do
objecto artístico como
processo fundamental para
o conhecimento do
passado.

- Adoptar métodos de
trabalho próprios,
individuais e/ou de grupo.

- Comunicar correctamente
opiniões e resultados de
pesquisa (oralmente e por
escrito).

- Utilizar diversos recursos
na pesquisa e
comunicação de
informação.

Recapitular a aula anterior

Motivar os alunos para o
estudo dos temas (tirando
partido de biografias,
acontecimentos ou locais)

Leitura e interpretação de
textos

Análise de imagens

Ouvir obra musical

Actividades escritas com
ou sem colaboração do
colega de carteira:

- Analisar documentos com
visões diferentes do
mesmo momento histórico.

- Pesquisar informações
em mapas e comentá-las.

- Resumir informação
essencial contida em
fontes escritas.

- Distinguir factos de
causas ou de efeitos.

- Elaborar e/ou analisar
organigramas.

- Justificar a inserção de
uma obra artística em

Avaliação Formativa:

Fichas de observação

Listas de verificação

Relatórios de
actividades

Testes orais e escritos

…

Avaliação Somativa:

Resultados
quantificados no final de
um ciclo ou etapa do
ano lectivo tendo em
conta uma síntese das
aprendizagens
realizadas que permita
emitir um juízo global
sobre conhecimentos,
competências e
capacidades
desenvolvidas pelos
alunos.
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(Biografia).

- Valorizar o local como
cruzamento de múltiplas
interacções (culturais,
políticas,
económicas ou sociais).
(Local).

- Relacionar um tempo
breve, de natureza
especialmente marcante,
com o contexto
em que se inscreve.
(Acontecimento).

- Identificar os elementos
estruturantes que
caracterizam a singularidade
da cultura de cada época.
(Sínteses).

- Reconhecer o objecto
artístico como produto e
agente do processo
históricocultural
em que se enquadra.
(Casos Práticos).

virtudes e a
razão. Lógica racional e
antropologia. A “razão” para
Aristóteles e Platão.

8. Os templos de Parthenon e
Athena Niké. Descrição do
Parthenon e do templo de
Athena Niké. As normas das
ordens. A arquitectura e as
ordens.

9. O diálogo entre o coro
(kommos, lamentação) e Xerxes
depois da fala da
Rainha nos Persas de Ésquilo
(525-456 a.C.).
O estádio e o teatro. A tragédia e
a comédia. Conteúdos e técnicas
nos Persas de Ésquilo.

A lei e a ordem do Império

1. Século I a.C. / d.C.
O século de Augusto.

2. Roma.
A planta da urbs. Ruas, praças,
templos, casas, banhos, o
Coliseu. O modelo urbano no
Império.

3. O romano Octávio.
Octávio, uma dinastia que chega
ao poder. Ser romano e
imperador. As realizações
de Octávio.

4. O Senado.
A lei, da República ao Império.

determinado contexto
(cultural,
político, económico,
social).

- Analisar a forma, o
conteúdo, o estilo e as
técnicas de diferentes
objectos
artísticos.

(Posterior exposição e
discussão dos trabalhos)

Trabalhos de pesquisa
individual ou em grupo fora
da sala de aula.

Elaboração de relatórios e
portefólios temáticos.

Visitas:

Estações arqueológicas

Museus

Oficinas de artistas

Galerias de arte

Monumentos

Espectáculos

Workshops
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Ossenadores e o cursus
honorum. A retórica.

5. O Incêndio de Roma (64) por
Nero (54-68).
Porquê incendiar Roma? Nero, o
herói do incêndio.

6. A língua latina.  A construção
do latim. O latim de Cícero. O
latim do limes.

7. O ócio.
Os tempos do lúdico. Os jogos do
Circo. A preocupação com as
artes.

8. A Coluna de Trajano (98-117).
A função comemorativa das
colunas. A narrativa da Coluna de
Trajano. Uma linguagem
escultórica.

9. Frescos de Pompeia (79).
O cataclismo de Pompeia.
Habitações com cor e imaginação
decorativas. Os
conteúdos dos frescos.

Os espaços de cristianismo

1. Séculos IX-XII.
Da reorganização cristã da
Europa ao crescimento e
afirmação urbanos.

2. A Europa dos Reinos Cristãos.
A Christianitas. As fronteiras dos
reinos
cristãos. Geografia monástica da
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Europa.

3. O cristão São Bernardo (1090-
1153).
O que se sabe da vida de São
Bernardo. Um monge no
mosteiro. O cristianismo
monástico.

4. O mosteiro.
Uma vida própria com domínio do
tempo
e do espaço. A auto-suficiência
monástica.
O campo e as letras.

5. A coroação de Carlos Magno
(800).
O imperador do Ocidente Carlos
Magno. Vida e feitos de Carlos
Magno. O modelo
de imperador cristão.

6. Os guardiães do saber.
As heranças greco-latina e
muçulmana.
Cristianizar as heranças. A posse
e o poder do saber.

7. O poder da escrita.
Scriptorium, livraria e
chancelarias. As palavras que se
transformam em letras e frases. A
iluminura: outra forma de escrita.

8. Canto Gregoriano: da missa um
Gradual e um Kyrie; da liturgia
das horas,
uma Antífona com versículo
salmódico.
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Cantar a horas certas. O canto e
a liturgia. Um canto a uma só voz.

9. São Pedro de Rates.
A arquitectura. Simplicidade,
rudeza e
mensagem. São Pedro de Rates
na Christianitas.

As cidades e Deus

1. Século XII – 1ª metade século
XV.
Do renascimento do século XII a
meados de quatrocentos.

2. A Europa das Cidades.
As grandes cidades da Europa.
As cidades-porto.
A Europa das catedrais e
Universidades.

3. O letrado Dante Alighieri (1265-
1321).
Dante, um homem da cidade e
das letras. A escrita da Divina
Comédia. As novas
propostas.

4. A Catedral.
Bispos e catedrais. A
representação do divino no
espaço. A catequese: imaginária
e vitral.

5. A Peste Negra (1348).
A pandemia europeia. Descrição
e geografia da Peste Negra. A
utilização da
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Peste Negra: medos, punições e
ameaças.

6. A cidade.
O complexo urbano: espaço,
população, subsistência. A
fixação dos poderes, dos
ofícios e dos artesãos. A cidade
com os campos.

7. A cultura cortesã.
O torneio e o sarau. Gentilezas
cortesãs e
civilidade. As artes cortesãs: do
teatro à dança.

8. A Catedral de Notre-Dame de
Amiens
(1220-1280).
As catedrais francesas. A catedral
de Amiens. Os modelos e a
Europa.

9. Nicolau Lanckman de
Valckenstein,
Casamento de Frederico III com
D. Leonor de Portugal (festas de
13 a 24 de
Outubro de 1451).
Descrever uma festa na cidade. O
casamento: representações e
públicos. As artes: da liturgia às
ruas.

Homens novos, espaços novos,
uma
memória clássica

1. 1ª metade século XV – 1618.
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De meados de quatrocentos ao
início da Guerra dos Trinta Anos.

2. A Europa das rotas comerciais.
As rotas comerciais, das ideias e
dos
objectos de cultura. Do
Mediterrâneo ao Báltico. O
Oriente e o Atlântico.

3. O mecenas Lourenço de
Médicis (14491492).

A família Médicis e Florença.
Perfil de interesses de Lourenço,
o Magnífico. Um Príncipe, um
mecenas.

4. O palácio.
O palácio, habitação de elites.
Das arquitecturas exteriores ao
interior dos
palácios. As artes no palácio.

5. O Revolutionibus orbium
coelestium
(1543), de Nicolau Copérnico
(14731543).

Uma “revolução” diferente com o
Sol no centro. Um tratado e a sua
história e
divulgação. O heliocentrismo.

6. O Humanismo e a imprensa.
A Antiguidade e a Sagrada
Escritura. Os humanistas. O livre-
exame.

7. Reformas e espiritualidade.
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A devotio moderna e Erasmo. O
“caso Lutero”. Trento e a Reforma
Católica.

8. A Anunciação (1475-1578) de
Leonardo da Vinci (1452-1519).
O pintor Leonardo da Vinci. As
novas técnicas e “regras” da
pintura. A “Anunciação” sob
perspectiva.

9. Fala do Licenciado e diálogo de
Todo-o-Mundo e Ninguém.
Lusitânia (1532), de Gil Vicente
(c. 1465-1536?)

(Compilaçam, versos 390 a 460 e
797 a 866).
Fazer teatro na Corte. Uma farsa
e uma comédia. Todo-o-Mundo,
Ninguém e as
outras personagens.

Muitos palcos, um espectáculo

1. 1618-1714.
Do início da Guerra dos Trinta
Anos ao final do reinado de Luís
XIV.

2. A Europa da Corte.
A Corte nos palácios das cidades.
A Corte junto às cidades. O
modelo Versailles.

3. O Rei Sol Luís XIV (1638-1643-
1714).
O Rei da afirmação do poder
autocrático.
Luís XIV e o investimento na
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Corte de Versailles. Um Rei, um
cerimonial, uma
França hegemónica na Europa.

4. O palco.
Os palcos: a Corte, a Igreja, a
Academia. O palco do teatro e da
ópera. O palco
local de espectáculos efémeros.

5. O Tratado de Utrecht (1713).
A finalização das guerras. Um
congresso de embaixadores e um
tratado de paz. A nova geografia
da Europa.

6. A mística e os cerimoniais.
Santos e pregadores. Religião e
cerimonial religioso. Rituais e
práticas

7. A Revolução científica.
A razão e a ciência. O método. A
experimentação.

8. La cérémonie Turque. Le
Bourgeois Gentilhomme (1670) de
Molière (1622-
1673) e de Lully (1632-1687). A
fusão das artes: teatro, música e
dança.
O teatro com Molière. O
espectáculo do teatro no teatro.

9. O Real Edifício de Mafra (1717-
1730/1737).
A arquitectura do Real Edifício:
uma obra de arte total pela mão
do Rei.
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Das «revoluções» à Revolução.

1. 1714-1815.
Da morte de Luís XIV à batalha
de Waterloo.

2. Da Europa das monarquias à
Europa da
Revolução.

3. O filósofo Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778).
O filósofo enquanto pensador e
influenciador. Repercussões
políticas e
educativas da sua obra.

4. O Salão.
Novo espaço de conforto e
intimidade. O seu contributo para
a divulgação das
“línguas vivas”, do pensamento e
da acção. O papel dinamizador da
mulher culta.

5. A Declaração Universal dos
Direitos do Homem e do Cidadão
(1789).
O tempo novo e os novos valores:
“liberdade”, “igualdade”,
“fraternidade”.

6. As Luzes.
As rupturas culturais e científicas:
“ousar saber” e “ousar servir-se
do seu intelecto”.

7. Da festa galante à festa cívica.
A revolução da sensibilidade. O
conforto
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e o prazer. A participação popular.

8. W. A. Mozart (1756-1791), Le
nozze di Figaro (1786) – finale (c.
15m) (versão em DVD).
A materialização da ideia de
igualdade social, antecipando a
Revolução Francesa.

9. O urbanismo da Baixa
Pombalina (1758-…) – Planta de
Eugénio dos Santos para a
reconstrução de Lisboa.
O racionalismo iluminista na
organização do espaço urbano.

A velocidade impõe-se.

1. 1814-1905.
Da batalha de Waterloo à
Exposição dos Fauves.

2. A Europa das Linhas Férreas.
Domínio das linhas férreas e as
indústrias.

3. O engenheiro Gustave Eiffel
(1832-1923).
A ruptura do ferro.

4. A Gare.
Espaço de confluência e de
divulgação.

5. A 1ª Exposição Universal
(Londres,1851).
A apologia da máquina, do ferro e
das novas tecnologias. O recuo
dos saberes tradicionais.
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6. O indivíduo e a natureza.
A natureza como refúgio.

7. Nações e utopias.
As utopias e as críticas sociais e
políticas.

8. Palácio da Pena, Sintra (1838-
1868/1885).
A arquitectura romântica e a
sedução da Idade Média. Do
restauro à reinvenção.

9. Fotografia de Lewis Hine
(1874-1940), Italian family on ferry
boat leaving Ellis
Island (1905).
A captação do efémero.

A euforia das invenções.

1. 1905-1960.
Da Exposição dos Fauves à
viragem dos anos 60.

2. Da Europa para a América.
A intensificação do diálogo entre a
Europa e a América do Norte.
Influências mútuas, culturais e
científicas.

3. O Charlot (1917-1934) de
Charles Spencer Chaplin (1889-
1977).
Charlot – ícone do cinema: o
vagabundo, a felicidade e a crítica
social. A  superioridade da mímica
sobre a palavra.

4. O cinema.
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O triunfo do sonho e do mito. Uma
nova linguagem.

5. A descoberta da penicilina de
Alexander Fleming (1928).
O recuo da morte. Mais tem
po com qualidade: a procura de
usufruir.

6. O homem psicanalisado.
O contributo de Sigmund Freud
(1859-1939) e da arte na procura
do “eu”.

7. Rupturas.
Autoritarismos e  nacionalismos.
Os horrores da época. Novos
mundos
emergentes e novas linguagens
artísticas.

8. “Ultimatum futurista às
gerações portuguesas do século
XX” – 1ª Conferência Futurista de
José de Almada Negreiros (1893-
1970) no Teatro
República a 14 de Abril de 1917.
In Portugal Futurista (1917), pp.
35-38.

9. Pablo Picasso (1881-1973),
Guernica

A “desconstrução” e a arte como
intervenção: a denúncia.

O fenómeno da globalização.

1. 1960 – Actualidade.
A actividade humana reguladas
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pela tecnologia, pela publicidade
e pelo
consumo. A moda e o efémero.

2. O mundo global.
O espaço virtual. Comunicação
em linha.
A aculturação.

3. Autobiografia.
O aluno como ser crítico e agente.

4. A Internet.
As telecomunicações:
vulgarização, massificação,
divulgação e recepção do
conhecimento.

5. A chegada do homem à Lua
(1969).
A ficção torna-se realidade. Novas
utopias

6. O corpo e as novas linguagens.
O corpo como aglutinador da
cultura e das artes. Supressão da
barreira entre a arte e a  vida.

7. O consumo.
Consumir para ser.

8. Andy Warhol (1928-1987),
Coca-Cola
(1960).
A sacralização icónica de um
objecto banal.

9. Pina Bausch (1940- ), Café
Muller
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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

(1978).
A redução da dança às exigências
dramáticas e expressivas.
Abandono do
movimento formal.
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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.

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.
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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,
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
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vez, com o problema da determinação de distâncias.

Marcolli, A. (1971). Teoria del Campo - Corso di educazione alla Visione (2). Florença: Sansoni.

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
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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
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
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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.

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.
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*Gonçalves, L. (1981). Geometria Descritiva 2 - 11º Ano de Escolaridade. Lisboa: Emp. Lit. Fluminense
Lda..

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,
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ainda, o desenvolvimento
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.
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Livro de texto conciso, com exercícios muito bem elaborados.

*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
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da representação axonométrica. O texto constitui, igualmente, uma reflexão sobre a
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.


