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RESUMO 

 

O presente relatório resulta do estágio pedagógico realizado na escola secundária 

Dr. Manuel Laranjeira – Espinho, entre setembro 2019 e junho 2020, para a obtenção do 

grau de mestre em Ensino de Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 

Secundário.  

As experiências vividas na disciplina de Geometria Descritiva A tornaram claras as 

dificuldades de mediação entre postulados e discentes, suscitando uma reflexão crítica 

sobre a reconfiguração dos esquemas de aproximação a novos saberes geométricos em 

diferentes dinâmicas de aprendizagem.  

Contextualizam-se então os pressupostos históricos que influenciaram o surgimento 

da Geometria, os postulados e relações epistemológicas com a Geometria Descritiva bem 

como a introdução desta disciplina especifica no atual currículo do ensino secundário 

português, revisitando ainda as problemáticas do currículo e do que o ensino preconiza, 

hoje, para os alunos.  

A reflexão sobre os contributos que o estudo da Geometria Descritiva promove na 

produção do sujeito interrogou o docente-estagiário-docente acerca das mediações 

possíveis entre o saber e os alunos, nos desafios e tensões entre os papéis de instrutor e 

educador, e posicionamento perante a dicotomia pedagógica polarizada entre o rigor 

científico e o pragmatismo facilitador de aprendizagens; acerca das expectativas dos 

alunos relativamente ao estudo desta nova área do saber, suas potenciais mais-valias e 

dimensões em que estas se manifestam, e inscrições para o futuro; e acerca das 

dificuldades que ambos experimentam na relação pedagógica e processos de ensino-

aprendizagem.  

A análise da praxis docente incide nas disciplinas de Geometria Descritiva A e 

Desenho A, problematizando as experiências de formação vividas em coabitação ativa 

com alunos e professores, dentro e fora da aula e as sinergias entretanto geradas. 

Perseguem-se, pois, visões úteis na tentativa propor abordagens alternativas sobre 

dispositivos facilitadores da inscrição efetiva dos postulados, gramáticas e “mecânicas” da 

Geometria Descritiva no universo dos alunos. Reflete-se ainda sobre o trabalho 

desenvolvido durante a suspensão das aulas presenciais provocada pelo novo 

coronavírus. 

 

 

 

Palavras-chave: Geometria Descritiva, Currículo, Praxis, Abordagens alternativas. 
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ABSTRACT 

 

This report results from the pedagogical practice developed during the Curricular 

Internship held at the high school Dr. Manuel Laranjeira - Espinho, between september 

2019 and june 2020, in order to obtain the master's degree in Teaching of Visual Arts in 

the 3rd Cycle of Basic Education and in High School Education.  

The experiences held in the Descriptive Geometry A subjet made clear the mediation 

difficulties between students and postulates, giving rise to a critical thought on the 

reconfiguration of new aproaches to geometric knowledge in different learning dynamics.  

The historical assumptions that influenced the emergence of Geometry are then 

contextualized, the postulates and epistemological relationships with Descriptive 

Geometry, as well as the introduction of this specific discipline in the current curriculum of 

portuguese secondary education, still revisiting the problematics of the curriculum and of 

what teaching advocates, today, for the student.  

Reflecting on the contributions that the study of Descriptive Geometry promotes on 

the subject prodution interrogated the teacher intern about the possible mediations 

between knowledge and the student, in the challenges and tensions between the roles of 

instructor and educator and positioning before the polarized pedagogical dichotomy 

between scientific rigor and pragmatism that facilitates learning; about the students 

expectations regarding the study of this new area of knowledge, their potential value 

granted and dimensions in which they manifest themselves, and inscriptions for the future; 

and about the difficulties that both experience in the pedagogical relationship and teaching-

learning processes.  

The analysis of teaching praxis focuses on the subjects of Descriptive Geometry A 

and Drawing A, problematizing the training experiences lived in active cohabitation with 

students and teachers, inside and outside the classroom, and the synergies generated in 

the meantime. Useful insights are pursued in an attempt to propose alternative approaches, 

on devices that facilitate the effective inscription, in the student universe, of the postulates, 

grammars and “mechanics” of Descriptive Geometry. It also reflects on the developed work 

during the suspension of classroom lessons caused by the new coronavirus. 

 

 

 

 

 

Keywords: Descriptive Geometry, Curriculum, Praxis, Alternative approaches. 
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RÉSUMÉ 

 

Ce rapport résulte du stage pédagogique effectué au lycée Dr.Manuel Laranjeira - 

Espinho, au cours le septembre, 2019 et le juin de 2020, pour obtenir le Master en 

Enseignement des Arts Visuels en 3.º cycle et en Enseignement Secondaire 

Les expériences vécues dans la discipline de la Géométrie Descriptive ont fait 

ressortir les difficultés de médiation entre postulats et étudiants, donnant lieu à une 

réflexion critique sur la reconfiguration des schémas d'approximation à de nouvelles 

connaissances géométriques dans différentes dynamiques d'apprentissage. 

Ils sont ensuite contextualisés les présuppositions historique qui ont influencé le 

surgissement de la Géométrie, les postulats et les relations épistémologiques avec la 

Géométrie Descriptive, ainsi que l'introduction de cette discipline spécifique dans le 

programme actuel de l'école secondaire portugaise, revisitant, encore, les problématiques 

du curriculum et ce que l'éducation préconise aujourd'hui, pour les étudiants. 

La réflexion sur les contributions que l´étude de la Géométrie Descriptive donne à 

la production du sujet à interrogé l'enseignant-stagiaire-eiseignant sur les médiations 

possibles entre connaissances et étudiants, les défis et les tensions entre les rôles 

d'instructeur et d'éducateur, et le positionnement face la dichotomie pédagogique polarisée 

entre rigueur scientifique et pragmatisme qui facilite l'apprentissage; sur les attentes des 

étudiants concernant l'étude de ce nouveau domaine de connaissances, leurs gains 

potentielle et les dimensions dans lesquelles elles se manifestent, et les inscriptions pour 

l'avenir; et sur les difficultés qu'ils ont tous deux éprouvées dans la relation pédagogique 

et les processus d'enseignement-apprentissage. 

L'analyse de la praxis pédagogique se focalise sur les disciplines de la Géométrie 

Descriptive A et du Dessin A, problématisant les expériences de formation vécues en 

cohabitation active avec les élèves et les enseignants, à l'intérieur et à l'extérieur de la 

classe et les synergies générées entre-temps. Des vues utiles sont poursuivies pour 

essayer de proposer des approches alternatives, sur des dispositifs qui facilitent l’ 

inscription effective des postulats, des grammaires et des “mecaniques” de la Géométrie 

Descriptive dans l'univers des étudiants. Les travaux développés lors de la suspension des 

cours en présentiel en raison du nouveau coronavirus se reflètent également. 

 

 

Mots-clés: Géométrie Descriptive, Curriculum, Praxis, Approches alternatives 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente relatório, Geometria Descritiva: inscrições, desafios e 

alternativas, desenvolve a produção de reflexões sobre preocupações e problemas 

encontrados ao longo do Estágio Pedagógico realizado na Escola Secundária Dr. 

Manuel Laranjeira – Espinho, no período compreendido entre 27 de setembro de 

2019 e 6 de junho de 2020.  

Resultando do contraste direto, e privilegiado, entre a minha experiência no 

ensino da Geometria Descritiva e do Desenho com as dinâmicas docentes 

testemunhadas nas aulas assistidas, os eventos aí presenciados foram 

reflexivamente problematizados e constituíram uma oportunidade ímpar de 

confronto entre a minha identidade como docente e uma pluralidade de outras 

atuações pedagógicas.  

Decidi limitar a minha reflexão ao estudo dos problemas da relação de 

ensino-aprendizagem dos alunos nas disciplinas de Geometria Descritiva A e 

Desenho A, uma vez que foi com esses docentes que desenvolvi uma cooperação 

mais estreita e prolongada, resultando em iniciativas pedagógicas por mim 

concebidas e implementadas, devidamente enquadradas no programa das 

disciplinas, desenvolvidas nos grupos-turma dos 10.º e 11.º anos. 

 

1. Problema, posicionamento e interrogações  

A Geometria Descritiva integra atualmente o currículo do ensino secundário 

como uma disciplina bienal – geralmente nos 10º e 11º anos, exceto nas escolas 

artísticas de António Arroio e Soares dos Reis, cujo biénio ocupa os 11º e 12º anos. 

É acessível para os alunos dos cursos de Ciências e Tecnologias e Artes1. A carga 

horária semanal de referência, por cada ano letivo, é de 270 ou 315 minutos 

semanais. 

Existe uma perceção geral de que a Geometria Descritiva é uma disciplina 

difícil, inacessível, hermética, que parece confirmar-se face a uma relação e 

 
1 Os cursos científico-humanísticos são regulados pelo Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de 
dezembro e pela Portaria n.º 243/2012 de 10 de agosto, retificada pela Declaração de Retificação 
n.º 51/2012, de 21 de setembro. 
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aproveitamento dos alunos com esta disciplina que são, frequentemente, 

polarizados e de extremos. Por outro lado, fruto da experiência obtida nas 

atividades desenvolvidas no Estágio Pedagógico, bem como da minha própria 

prática como docente da disciplina, verifico que os alunos, como seres agidos, são 

condicionados pela pressão das avaliações externas. Sob esta pressão, tendem a 

exigir do docente apenas a função instrutiva com vista à obtenção de classificações 

elevadas, embotando-lhe a possibilidade de implementar modos de estar 

formativos, o que exacerba o caráter instrutório das aulas em detrimento do 

desenvolvimento das restantes competências sociais e cognitivas. Assim, como 

será o aluno capaz de saborear a riqueza cognitiva e multidisciplinar que a 

disciplina tem para oferecer?  

Com efeito, trata-se de nova linguagem geométrica, destinada à 

representação visual de problemas de índole formal, que exige dos alunos a 

capacidade de exercerem pensamento lógico e abstrato e competências analíticas, 

bem como deterem, previamente, uma cultura visual. Acresce que a aprendizagem 

desta nova linguagem, geralmente abordada de forma aditiva e sequenciada, pode 

ocasionar o risco de, se os alunos não possuírem uma cultura de estudo crítica e 

uma metodologia científica de abordagem aos problemas, rapidamente, ficarem 

reféns de uma espécie de incapacidade provocada, sobretudo pela falta de 

aquisição dos postulados basilares. 

As dificuldades de alguns em se relacionarem com a disciplina de Geometria 

Descritiva, como se verá, e assim alcançarem o sucesso desejado, constituiu-se 

então no pretexto para interrogar “Que contingências participam na frágil ou difícil 

relação com esses novos saberes disciplinares?” e para, daí, pensar “Que 

possibilidades?” pedagógicas para lidar com elas e as minimizar e/ou colmatar. 

Perante a identificação deste problema-base, considera-se que resgatar o 

aluno das garras de uma certa apatia, no seio da aula, implica a construção de 

uma relação significativa não só com o professor, mas também com o próprio 

saber. Aqui reside o busílis do processo de ensino-aprendizagem para alcançar 

sucesso académico e socioeducativo. Assim, o modo como o aluno é iniciado e 

envolvido na aprendizagem desta nova linguagem, em muito é dependente da 

construção de uma comunicação e relação de ensino-aprendizagem capazes de 

reconfigurarem e recontextualizarem as formas e os conteúdos como estes lhes 

são apresentados, em primeira instância, tornando-os acessíveis à sua 
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interpretação e compreensão dos postulados basilares. De entre os inúmeros 

fatores que podem interferir negativa ou positivamente na relação como o saber 

“geométrico” há, pois, alguns que se centram na proficiência do docente em criar 

um ambiente recetivo à aprendizagem e eventos pedagógicos no seio da 

comunidade educativa que facilitem o estabelecimento de relações de partilha e 

de “pertença” com os novos saberes.  

Nesse sentido, socorrendo-se dos contributos teóricos da História da 

Geometria Descritiva, dos Estudos do Currículo e dos princípios orientadores da 

proposta de relação pedagógica com o saber, Learning-by-Design, o presente 

relatório foca-se na relação entre o professor-estagiário-professor e os alunos, 

dentro e fora da sala de aula, buscando respostas e reflexões sob orientação das 

seguintes questões: 

 
- ao professor: como se posicionar como mediador entre o conhecimento e o 

aluno? Como se posicionar perante a dicotomia pedagógica polarizada entre a 

militância no rigor científico ou a acessibilidade da abordagem correlacionada 

com o universo do estudante? Que desafios na gestão entre os papéis de instrutor 

e educador?  

 
- aos alunos: que expectativas relativamente ao estudo desta nova área do saber? 

Que competências podem ser adquiridas com o estudo da Geometria Descritiva? 

Que contributos deste conhecimento e suas repercussões no presente e para o 

futuro? 

 
- a ambos: que dificuldades experimentam ao nível da relação pedagógica e dos 

processos de ensino-aprendizagem? Que soluções podem ser exploradas? Que 

práticas pedagógicas serão mais significativas para estimular a construção de um 

sentimento de “pertença” com/no estudante nesta área de conhecimento? 

 
Na prossecução de tais objetivos procura-se ainda refletir acerca do papel 

do docente-estagiário-docente relativamente a dimensões da profissionalidade 

como o trabalho cooperativo na construção de materiais de estudo e redefinição 

de práticas pedagógicas, bem como o ensino coadjuvado em contexto de sala de 

aula. 

As “liturgias” sobre educação, escritos específicos sobre a disciplina e outros 

materiais de estudo que serão convocados através do garimpo literário, fornecem 
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os necessários referenciais teóricos, mas também suscitam interrogações e, 

eventualmente, efeitos secundários como algumas pequenas conclusões, sempre 

provisórias, decorrentes da experiência adquirida durante o estágio pedagógico, 

registada em pequenos textos reflexivos, que suportam as investidas sobre as 

problemáticas expostas. 

 

2. Estrutura do relatório 

No sentido de dar conta dos objetivos que orientaram as reflexões a que se 

reporta este relatório, considerou-se a organização do texto em duas partes, que 

se passam a explicitar. 

Na PARTE I – Geometria Descritiva: entre o currículo escolar e a vida, 

procuro seguir no encalço de um maior esclarecimento e explicitação das 

coordenadas teóricas em que se alicerça o trabalho desenvolvido no estágio 

pedagógico, que permitem uma compreensão mais ampla sobre os objetivos da 

inclusão da Geometria Descritiva no atual currículo do 3º ciclo do Ensino Básico e 

Ensino Secundário e sobre a problemática da mediação entre professor-aluno e 

dinâmicas de ensino-aprendizagem dos conteúdos programáticos da disciplina.  

No Capítulo 1. – Da Geometria à Geometria Descritiva, breve 

contextualização socio-histórica – recorre-se a contributos da história da 

Geometria para dar conta das suas origens, influência histórica, sucessivas 

reinvenções e respetivos axiomas da disciplina de Geometria Descritiva. 

No Capítulo 2. – Geometria e currículo – recorre-se sobretudo a 

contributos dos Estudos do Currículo para compreender as relações entre a escola 

e o currículo como norma de ensino e, nesse sentido, a inclusão da Geometria no 

currículo escolar. 

No Capítulo 3. - Geometria Descritiva, currículo em ação e produção de 

si – discutem-se as relações pedagógicas necessárias à dinamização e gestão do 

currículo e apresenta-se o modelo Learning-by-Design, suas premissas e 

dimensões específicas, entendido como contributo importante na criação, 

implementação e operacionalização de dispositivos pedagógicos pertinentes e 

capazes de estimular nos alunos uma relação de pertença com os saberes a 

aprender, a partir das relações intrínsecas que ocorrem na sala de aula com o 

docente, e na mediação do saber entre estes atores pedagógicos. 
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Na PARTE II – Geometria Descritiva: inscrições, desafios e alternativas 

– parte-se da contextualização da Geometria Descritiva no currículo do ensino 

secundário português para seguir no encalço de uma reflexão e consciencialização 

da formação possibilitada pelo estágio pedagógico, que permitiu uma 

compreensão mais ampla sobre o potencial da Geometria Descritiva e do Desenho 

e suas possíveis inscrições no decurso da educação do aluno, pelos desafios e 

alternativas colocados ao docente no exercer de uma profissionalidade reflexiva, 

atenta e humana. 

No Capítulo 1. – A Geometria Descritiva no currículo do Ensino 

Secundário em Portugal – situa-se e circunscreve-se o entendimento da 

presença desta disciplina no currículo do ensino secundário no nosso país, e as 

suas mudanças no tempo, recorrendo-se à pesquisa e análise de documentos 

oficiais. Exploram-se também as relações entre o currículo da Geometria 

Descritivas e as orientações gerais para a produção do sujeito com base no 

documento que regula para todas as escolas e ofertas educativas o “Perfil dos 

alunos à saída da escolaridade obrigatória” (2017). 

No Capítulo 2. – Da planificação à dinamização da Unidade Didática: 

recursos e possibilidades de ação – desenvolvem-se reflexões críticas em torno 

das imersões na sala de aula das disciplinas do grupo de Artes Visuais, incidindo 

particularmente nas disciplinas de Geometria Descritiva A e Desenho A. Parte-se 

do universo cognitivo dos alunos e da identificação de relutâncias e dificuldades, 

bem como das aprendizagens da docência coadjuvada, incluindo o acesso a outras 

realidades docentes/didáticas e aprendizagens adquiridas, para a conceção e 

planificação de Unidades Didáticas com sentido. Na explicitação da experiência 

pedagógica assumida dinamização da Unidade Didática em Geometria Descritiva 

A – Interseção de retas com sólidos - e em Desenho A - Desenho científico ou 

taxonómico -, são refletidos as estratégias e recursos utilizados e os processos de 

auto e heteroavaliação. Mereceram destaque reflexões acerca de problemáticas 

relevantes para a profissionalidade docente, respeitantes ao trabalho cooperativo 

entre docentes e às sinergias interdisciplinares no âmbito de ação pedagógica da 

Geometria Descritiva A e do Desenho A, possibilitadas pelo diálogo com as bases 

teóricas exploradas na Parte I, a minha própria experiência docente, as 

observações reflexivas efetuadas ao longo dos trabalhos do estágio pedagógico, 

possibilidades. 
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Por fim, as Considerações finais, sublinham as mais-valias alcançadas 

com o trabalho desenvolvido no estágio pedagógico, designadamente as 

possibilidades de reconfiguração do currículo de Geometria Descritiva, e em 

epílogo, reflete-se sobre o impacto incontornável na educação provocado pelo 

surgimento do novo coronavírus e a emergência de novos paradigmas 

pedagógicos, suas implicações na praxis docente, o salto tecnológico que estava 

por fazer e as ferramentas utilizadas para otimizar a relação de ensino-

aprendizagem. 

A apresentação da Bibliografia e dos Apêndices encerram este relatório. 
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PARTE I - Geometria Descritiva: entre o currículo escolar e a vida 

 

 

Capítulo 1. Da Geometria à Geometria Descritiva: breve contextualização 

histórica 

O surgimento da Geometria está intimamente ligado a um conjunto de 

necessidades. É relativamente consensual que a Geometria terá sido 

desenvolvida, inicialmente, como uma ferramenta topográfica, de registo das áreas 

agrícolas do Antigo Egito que, inundadas pelo Nilo na época das cheias, sofriam a 

destruição de todas as demarcações físicas. Era um verdadeiro problema para o 

estado e proprietários, pois aquando a normalização do caudal, todos os terrenos 

tinham de ser reconfigurados, o que acarretava custos, equívocos e injustiças. 

 
Das necessidades práticas das sociedades que viviam nas margens de grandes 

rios como o Nilo, o Eufrates ou o Ganges, de demarcar, delimitar e quantificar 

as superfícies alagadas e de calcular custos e impostos relativos às áreas 

dessas superfícies, foram sendo formadas e estabelecidas as ideias 

geométricas. Assim teve origem uma geometria utilitária caracterizada pelo 

traçado de desenhos de formas, pelo estabelecimento de fórmulas e pelo 

cálculo de medidas de comprimento de área, de volume, etc. Foi, no entanto, 

com a compilação desses conhecimentos por Euclides (300 a.C.), nos livros 

‘Elementos’, que esses conhecimentos foram apresentados (…) de forma 

estruturada. (Kaleff, 1994: 19-20) 

 

Percebe-se pela problemática inicial que, à primeira vista, esta primeira 

encarnação da Geometria nada tinha que ver com tridimensionalidade, pois o 

objeto de registo e análise eram áreas geográficas planas, ao longo das margens 

do Nilo. Mas há que ter em consideração que quando se analisam e registam as 

configurações de uma determinada área geográfica, o objeto de estudo assume 

três dimensões, patentes nos acidentes geográficos e na própria curvatura da terra 

– neste último fator, quanto maior a área analisada, maior o impacto destes aspetos 

na sua representação. Esta “cegueira” para as três dimensões nesta primeira 

instrumentalização da Geometria, afirmou-se como uma simplificação assumida, 

pois que a sua desconsideração não impedia o cumprimento, com sucesso, do seu 

caderno de encargos. Assim surgiu a primeira abstração na Geometria. A segunda, 

surge por via axiomática, isto é, pela necessidade de criação de um código 
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específico de notações e normas de traçado que possibilite a leitura universal dos 

documentos e que se mantém até aos nossos dias. 

Segundo vários etimologistas, o termo Geometria associa dois conceitos 

gregos: geos, que significa terra e metron, que significa medida. Apesar da 

aparente origem, indicada no parágrafo anterior, era conhecida e estudada, pelos 

egípcios, chineses, sumérios, romanos, gregos, bem como pelas civilizações 

antigas da América do Sul. Encontrará aplicabilidade na astronomia, topografia, 

arquitetura, engenharia, pintura e navegação.  

Aristóteles refere numa das suas crónicas que a geometria era praticada, de 

forma recreativa, pela classe sacerdotal egípcia. Neste relato constatamos dois 

aspetos importantes sobre o estudo da Geometria: pode ser encarado como um 

jogo e surge desde cedo ligada a um certo misticismo e exclusividade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dos registos que constitui uma aproximação à prática da Geometria, nas 

civilizações antigas, é a planta do templo mesopotâmico dedicado ao deus 

Ningirsu, desenvolvida sensivelmente, por volta do ano de 2125 a.C., atribuído ao 

Príncipe Gudea, arquiteto de Sirpurla (cf. figuras 1 e 2), onde podemos observar 

uma aproximação ao que, nos nossos dias, se pode designar de uma planta 

(projeção horizontal) do primeiro andar do templo. Este registo foi encontrado, 

esculpido, no colo de uma estátua erigida em homenagem a este “proto-arquiteto”. 

Figura 1 - Estátua de Gudea, “arquiteto” do Templo 
de Ningirsu, Paris: Louvre Museum (AO 3), Diorite, 

Período Neosumério (c. 2125 a.C.). 
Fonte:https://www.pinterest.pt/pin/433612270353370
534/ 

 

Figura 2 - Pormenor da Estátua de Gudea, onde se vê o  
esquema da planta do Templo de Ningirsu. 
Fonte:https://chroniques-architecture.com/architectures-de-guerre-

architectures-de-crise  

https://www.pinterest.pt/pin/433612270353370534/
https://www.pinterest.pt/pin/433612270353370534/
https://chroniques-architecture.com/architectures-de-guerre-architectures-de-crise
https://chroniques-architecture.com/architectures-de-guerre-architectures-de-crise
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A iteração formal da Geometria Euclidiana, tal como o nome indica, resulta 

da recolha sistemática das práticas e processos de aferição de áreas e volumes 

desenvolvidos nas civilizações antigas, por Euclides, considerado o pai da 

Geometria. Esta formalização do saber geométrico das “estacas”2, baseado e 

formatado em função de uma necessidade específica, fundamentalmente prática, 

é invariavelmente adotado pelo saber académico. Os sábios possuem agora mais 

um instrumento de análise da natureza. O estudo inicial de Euclides foi decisivo 

para perpetuar os postulados no currículo da Matemática, o seu exercício torna-se 

especulativo, desenvolve-se agora num espaço virtualizado e, como tal, constitui-

se como uma abstração.  

Divergente, a Geometria Descritiva ocupa-se das dimensões mundanas, 

mantendo assim as suas raízes na prática continuada, o seu grau de abstração é 

menor uma vez que procede de um exercício de projeção do Mundo, através da 

representação gráfica das suas formas e dimensões, num ou em múltiplos planos 

de projeção, e mediante um observador humano (perspetiva – raios projetivos 

concorrem no olho do Homem) ou divino (projeções cilíndricas – raios projetivos 

são paralelos entre si, portanto de origem infinita ou indefinida). 

A Geometria Descritiva, numa interpretação mediada pelo “diálogo” 

contemporâneo entre Gallego (1997) e Serres (1997), pode ser apresentada como 

uma ciência enraizada na Matemática, no ramo da Geometria Euclidiana, que se 

ocupa em relacionar e analisar o espaço tridimensional. o triunvirato funcional da 

Geometria Descritiva é composto pelas seguintes variáveis: o que é observado? 

Quem observa? A partir de que posição espacial (do observador em relação ao 

observado)? Tal como intuído anteriormente pode-se, desde já, estabelecer uma 

clivagem, no seio da Geometria Descritiva, ao nível do observador, entre a 

perspetiva cónica linear e o sistema projetivo cilíndrico, ortogonal ou oblíquo, no 

qual se subdivide entre: método das projeções cotadas (uma só projeção com 

aposição de informação sobre a cota de cada ponto, num plano horizontal); método 

das múltiplas projeções ortogonais (diédrica, triédrica, e métodos Europeu e 

Americano – seis vistas e as projeções axonométricas, ortogonais e oblíquas). Na 

primeira o observador é o ser humano – porque o ponto de vista está definido 

espacialmente, daí irradiando os raios visuais que projetam, num plano paralelo 

 
2 Nas civilizações antigas o seu exercício era desenvolvido diretamente no terreno, através do uso 
de estacas ligadas por fios. Só depois era elaborado o registo dos dados espaciais recolhidos. 
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aos olhos do observador, imagens correspondentes à forma como este observa 

qualquer elemento no espaço. Na segunda, podemos ser místicos e proclamar um 

observador divino – não existindo um ponto de vista predeterminado, os raios 

projetivos têm uma direção única, indicação convencionada de que a sua origem 

vem do infinito. Estes raios projetivos produzem épuras3, nos planos de projeção, 

dos pontos que mapeiam formas bi e tridimensionais. 

Não obstante, a Geometria Descritiva, como mera ferramenta ao serviço do 

concreto e do palpável na representação e resolução de problemas espaciais, 

adquiriu, desde as suas origens, um certo mistério, espelho de uma evidente 

transcendência veiculada por um cariz místico e simbólico atribuído aos traçados 

geométricos.  

 
Para as culturas antigas a Geometria Descritiva revestia-se de um carácter 

mágico e misterioso, os pensadores de então, que se debruçaram sobre as suas 

problemáticas, viam a Geometria como um presente dos Deuses. Inclusive, os 

problemas geométricos – como por exemplo, a “quadratura do círculo” –, 

constituíram objetos de estudo, quase obsessivo, por parte dos matemáticos e 

geómetras, desde os primórdios deste ramo do conhecimento, até aos dias de 

hoje. (Zuñiga, 2012: 10)4.  

A exemplo de tal misticismo, na Grécia Antiga, Plutarco cita Eudoxo, 

revelando que  

 

os pitagóricos associavam um polígono a uma ou mais divindades. A Hades, 

Dionísio e Ares era associado o triângulo, a Afrodite, Deméter, Héstia e Hera, o 

quadrilátero, a Zeus, o dodecágono a Zeus e, por exemplo, à criatura demoníaca 

Tifão, o polígono de cinquenta e seis lados. (Plutarco, 1936: 75) 

 

A Geometria tem estado subordinada às vontades do poder instituído dos 

vencedores, sendo um poderoso instrumento que permite a construção de 

magníficas manifestações de poder simbólico, económico, político e social. Quem 

dominava proficuamente as conjugações mágicas das entidades geométricas – o 

ponto, a reta e o plano – era detentor de uma aura quase sobrenatural, pois através 

da sua pena podia criar e desenvolver estruturas impossíveis, majestosas, 

intrincadas e potentes, símbolos omnipresentes da potência simbólica e material 

dos estados. Assim, com o contributo do poder projetivo da Geometria, capaz de 

 
3 A épura é uma representação de qualquer entidade geométrica, mediante projeções ortogonais 
ao plano onde esta é produzida. É utilizada em Geometria Descritiva, no método cotado e na 
representação através de múltiplas projeções ortogonais. 
4 Todas as traduções presentes neste relatório são da responsabilidade do autor. 
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organizar a orgânica inerente à materialização das criações humanas, foram sendo 

erigidas manifestações físicas dos poderosos: pirâmides, templos, zigurates, 

coliseus, basílicas, catedrais, palácios, tribunais, parlamentos, universidades, 

prisões, etc… 

Também a Astronomia, desde o seu surgimento, tem-se servido da 

Geometria para registar e desenvolver modelos de compreensão do cosmos e a 

geometria dos corpos celestes. As ciências do oculto também fazem uso do poder 

da Geometria para produzir cabalas, mandalas, cartas astrológicas, etc. 

 

A mais recente revolução surge com a descoberta de Benoît Mandelbrot, na 

década de 1970, de que as nuances das formais naturais não são de natureza 

ininteligível, mas antes resultantes da repetição ad infinitum de uma estrutura fixa 

(cf. figura 3). Podemos verificar isso no mapa de ramificações de um sistema 

circulatório – do corpo humano, uma folha de uma planta, ou a um sistema fluvial. 

Inclusive este modelo não se confina à representação física. Com efeito, a teoria 

de Mandelbrot permite, inclusive, a identificação de padrões aparentemente 

intangíveis, como por exemplo, na Bolsa de Valores, cujo driving force são as 

emoções humanas: da euforia/confiança nos períodos de bull market ao 

pânico/pessimismo nos períodos de bear market. (Mandelbrot, 2005). 

 

 

Figura 3 – Fractal renderizado do “Conjunto de Mandelbrot”.  

Fonte: https://www.welt.de/wissenschaft/article10361079/Mandelbrot-bewies-die-Schoenheit-der-

Mathematik.html   

https://www.welt.de/wissenschaft/article10361079/Mandelbrot-bewies-die-Schoenheit-der-Mathematik.html
https://www.welt.de/wissenschaft/article10361079/Mandelbrot-bewies-die-Schoenheit-der-Mathematik.html
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1. Os sistemas de representação do Velho Mundo 

É a partir do Renascimento que se assiste a um evidente empoderamento 

da Geometria; facto não alheio à invenção de um poderoso sistema de 

representação denominado perspetiva – a sua origem reside do termo em latim 

“perspicere”, que significa “ver através”. Analisando o termo etimologicamente 

vemos que é formado pelo prefixo per - “através”, e Specere, “olhar para”. O 

vocábulo latino na sua forma tardia já é perspectiva, acrescentando-lhe, por fim, o 

sufixo -tivo “na medida em”5. Já Scaarwaärwachter (1974), em concordância com 

Panofsky (1927), sugere, em alternativa, que o termo "perspectiva" pode ser a 

forma substantiva feminina de "prospectivo", que deriva do latim tardio 

"prospectivus", "que garante a visão” (p. 115). Uma vez que a perspetiva cónica 

linear foi inventada no quattrocento italiano, sinto-me inclinado a aceitar esta última 

proposta.  

Esta nova tecnologia, que permite transpor o mundo real para o plano do 

papel, toma contornos de uma qualquer alquimia oculta, acessível apenas aos 

eleitos, constituindo um novo sistema capaz de simular o olhar humano. Ao trazer 

a Geometria ao plano humano, podemos pensar, tal como Prometeu que resgatou 

para a humanidade o fogo dos Deuses, que a invenção da perspetiva rasgou o 

horizonte, fornecendo um registo gráfico, rigoroso, sobre a forma biológica como o 

ser humano observa o mundo. Deste modo, contrasta com a Geometria antiga, 

baseada numa única projeção, numa espécie de olhar divino, de cima para baixo 

– do cosmos para a terra. A perspetiva, sua “irmã”, é antes baseada na visão 

terrena sobre o terreno, e constitui-se como um prelúdio para o advento do 

humanismo e do Iluminismo Europeu. Com a perspetiva, o pintor pode agora 

modificar a relação das partes de uma obra, atribuindo-lhes lugar, conferindo 

hierarquias e, consequentemente, novos significados, constituindo-se então numa 

dimensão simbólica6 e cognitiva: 

 

a impressão visual subjetiva foi objeto de uma racionalização tão intensa que 

essa mesma impressão poderia se tornar uma sólida base para um mundo 

experiencial infinito. O resultado foi a tradução do espaço psicofisiológico em 

 
5 https://www.gramatica.net.br/origem-das-palavras/etimologia-de-perspectiva/  
6 A perspetiva, ao transformar a realidade em aparência, reduz o divino a um mero objeto da 
consciência humana; mas por isso mesmo, inversamente, expande a consciência humana em 
direção ao divino. (Panofsky, 1991: 40-41) 

https://www.gramatica.net.br/origem-das-palavras/etimologia-de-perspectiva/
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espaço matemático; em outras palavras, uma objetificação do subjetivo. 

(Panofsky, 1991: 66) 

 

Porém, esta nova ferramenta de representação do mundo carece da regra, 

da norma. Trattati7 foram redigidos para, além de assegurarem perenidade, 

cimentarem o estabelecimento de normas e regras, legitimando, assim, a 

omnipresença da perspetiva no mundo da arte e da ciência8.  

Massironi (1982) assinala que com a invenção da perspetiva e dos sistemas 

projetivos, o poder de observação do ser humano se tornou mais incisivo. As 

investidas do intelecto humano na grande maquinária do mundo, são mais finas e 

precisas, não se esgotando no plano visível, mas também no invisível. Agora, pode 

usar a Geometria para auscultar o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, 

e o “dentro” e o “fora” das coisas.  

Com esta ferramenta extraordinária de análise dos fenómenos da natureza, 

não tardaria que os segredos da criação fossem escrutinados. Como ciência da 

representação do mundo visível, instrumentalizada no trabalho dos engenheiros, 

arquitetos, cientistas, economistas e professores, a Geometria sustenta o poder 

das elites: primeiro, no Velho Mundo e, posteriormente, por intermédio das suas 

ramificações coloniais, sobre todo o mundo ocidentalizado. Assim, no final do 

século XVII, a perspetiva cónica linear está devidamente normalizada e 

inequivocamente ligada à pintura e à arquitetura. O pintor usa-a para representar, 

com maior rigor, os espaços arquitetónicos a figurar na tela e o arquiteto usa-a para 

produzir simulações inteligíveis das suas criações. A Geometria evoluiu desde uma 

mera ferramenta de registo de áreas e espaços, Antigo Egito ou Babilónia, para 

um instrumento de representação, virtualização e investigação de novas 

possibilidades espaciais. Porém, no século seguinte, a geometria vai expandir-se 

através da sistematização dos sistemas projetivos, consagrando definitivamente a 

Geometria como manifestação do saber científico, mediada entre o Desenho e a 

Matemática, ao serviço da engenharia. 

 
7 “De Pictura”, de Leon Battista Alberti, (1435/1436). “De prospectiva pingendi“, de Piero de la 
Francesca, (1470/1480) e a “Perspectiva Pictorum et Architectorum”, de Andrea Pozzo, (1697-
1700) são os documentos mais bem estruturados e concisos sobre as técnicas e aplicabilidade da 
Perspetiva na arquitetura e na pintura. 
8 Acredito que a inclusão da Geometria Descritiva no currículo terá aqui uma das suas principais 
justificações, muito embora, o estudo da Perspetiva Cónica tenha sido fugazmente incluído no 
currículo do ensino secundário, apenas para o 12.º ano, entre 1996 e 2003.  

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=De_prospectiva_pingendi&action=edit&redlink=1
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Na viragem do século XVIII abriram-se, definitivamente, as portas à época 

das Luzes, com o otimismo derivado da crescente capacidade de submeter a 

natureza à vontade do ser humano. Gaspard Monge (1746-1818)9 publica em 1794 

a sistematização das técnicas projetivas, as múltiplas projeções ortogonais e a 

axonometria, nas primeiras o produto são épuras dos objetos a representar, as 

segundas fornecem virtualizações simuladas das configurações tridimensionais 

dos objetos representados. Estes métodos de projeção têm em conta um ponto de 

vista situado no infinito, opera por intermédio de retas projetantes, paralelas, sobre 

um plano de projeção. Desenvolvidos por encomenda do Exército Francês, os 

estudos de Monge tiveram direito a honras de segredo de Estado, e o seu uso, 

inicialmente ligado às práticas da guerra, no planeamento, execução e conceção 

de estruturas militares, rapidamente foi adotado pelo saber académico, na 

formação de engenheiros e arquitetos que a utilizam, posteriormente, no 

desenvolvimento dos seus projetos. 

Napoleão Bonaparte, numa missiva datada de 1796, exalta o criador pela 

invenção de tão potente instrumento, provando, assim, a subordinação da 

Geometria Descritiva ao poder:  

 
deslumbrado por Napoleão, aceitou todas as honras e presentes que o 

imperador lhe concedeu: grande oficial da Legião de Honra em 1804, presidente 

do Senado em 1806, Conde de Péluse em 1808, entre outros. (Taton cit. in 

O’Connor; Robertson, 1999) 

 

Os sistemas projetivos, ortogonais e oblíquos são, então, mais aptos para 

representar peças ou utensílios de precisão, conservando invariáveis as suas 

métricas, quem interpreta os registos acede à sua tridimensionalidade cristalizada 

em alçados. Estes, despidos das incoerências óticas oferecidas pela perspetiva10, 

 
9 De acordo com Palaré (2013), Gaspard Monge, natural de Beaume, devido à sua capacidade de 
visualizar relações espaciais, desenhou o mapa da cidade natal aos 16 anos, com a ajuda de 
instrumentos de agrimensura construídos por si. Professor de Física do Colégio de Lyon e, mais 
tarde, na Escola Militar de Mézières, desenvolve um sistema de representação, a Geometria 
Descritiva, divulgado em 1794. Este sistema teve grande impacto no desenvolvimento da 
engenharia militar e no desenho mecânico. Colaborou na Revolução Francesa, do ponto de vista 
político e na introdução de um novo sistema educativo, participando na criação da École Normale 
do ano III e na École Polytechnique (duas escolas onde ensinou geometria), e também colaborou 
na École d’Arts et Métiers. Contribuiu para diversas áreas da matemática (geometria descritiva, 
análise infinitesimal, geometria analítica, etc.), da física e para a construção de material militar. Em 
1804, Napoleão nomeia-o Conde de Péluse e em 1816 é expulso da Academia, por ordem dos 
Bourbons, vindo a falecer a 28 de julho de 1818.  
10 Vocacionada para um registo poético/artístico de um mimetismo tridimensional. É naturalizada 
a partir do olhar humano e utilizada para representar espaços reais ou virtuais. 



15 
 

são mapas visuais que permitem, inequivocamente, a reprodução rigorosa, em 

qualquer parte do mundo, de um determinado objeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes sistemas estão para a produção industrial como a perspetiva está para 

a criação artística.  

Juntamente com a projeção cotada – vocacionada para as cartas de 

navegação e mapas –, as projeções ortogonais e oblíquas permitiram ilustrar 

eficazmente a articulação mecânica das partes constituintes de mecanismos 

complexos. 

O conhecimento científico insufla-se com o amadurecimento dos sistemas 

projetivos. Estes desempenharam um papel decisivo na primeira Revolução 

Industrial, possibilitando o desenvolvimento do mecanismo como arauto da 

passagem das pequenas unidades de manufatura para as potentes unidades fabris 

e suas linhas de montagem, materializando o que antes seriam utopias da 

engenharia. Assim, participando cada vez mais no desenvolvimento das 

sociedades modernas, a Geometria viabilizou o advento da “linha de montagem”, 

da engenharia do betão e da contínua miniaturização eletrónica (cf. figura 4). 

 

Figura 4 – Intel 4004, imagem compósita das máscaras fotolitográficas utilizadas no fabrico do primeiro 

microprocessador da Intel.  

Fonte: https://rickrutt.wordpress.com/2014/11/24/intel-4004-the-first-commercial-integrated-circuit-central-processing-unit/ 

https://rickrutt.wordpress.com/2014/11/24/intel-4004-the-first-commercial-integrated-circuit-central-processing-unit/


16 
 

2. A Geometria como sistema de organização de informação 

Como se organizam, interligam e articulam, de forma intra e extradisciplinar, 

os diversos sistemas de representação geométrica? Que ramificações internas e 

correlações externas?  

A Geometria Descritiva tem em linha de conta as “questões condicionais: o 

que ver, quem vê, de que sítio?” (Serres, 1997: 111). Partindo desta premissa, 

torna-se pertinente apresentar um esquema operativo e conceptual sobre as 

ramificações internas e externas desta linguagem. Para as representar, parto de 

um diagrama desenvolvido por (Zuñiga, 2012: 7), onde são apresentadas as 

entidades primárias, (ponto, reta, plano), as secundárias (figuras, superfícies e 

sólidos geométricos), as variantes (perspetiva cónica e múltiplas projeções 

ortogonais e oblíquas), ramificações, utilizações e possibilidades, bem como 

correlações interdisciplinares. Deste diagrama, proponho uma revisão em que 

incremento o foco sobre as dinâmicas e elementos constitutivos internos, 

reagrupando-os à luz de novas implicações ou “pontes” com outros ramos do 

conhecimento, com o objetivo de tornar a sua leitura mais esclarecedora e as 

interligações, no meu ponto de vista, mais logicamente interligadas (cf. figura 5). 

A Geometria Descritiva é uma ramificação da Geometria que trata, 

essencialmente, da projeção de objetos tridimensionais na folha de papel, 

mediante vistas (método cotado, projeção diédrica/triédrica, métodos europeu e 

americano), ou através da perspetiva, com o objetivo de comunicar a terceiros, de 

forma universal e inequívoca, determinadas caraterísticas intrínsecas. A 

Arquitetura, a Engenharia e o Design servem-se da Geometria Descritiva para 

apresentarem, organizarem, operacionalizarem e fornecerem dados específicos e 

exatos sobre os seus projetos.  

Para melhor cumprir as suas funções, a Geometria Descritiva socorre-se de 

uma série de convenções gráficas e alfanuméricas, distintas consoante a variante, 

para complementar a informação e diminuir a possibilidade de erro de 

interpretação. Enquanto que a normativa gráfica é mais ou menos estável (traço 

interrompido para invisibilidades, traço ponto para eixos, traço cheio para arestas, 

etc.), a normativa notacional é mutante, varia de país para país, de língua para 

língua e, inclusive, ao longo dos tempos. Se por um lado este fator tende a cercear 

a sua eficácia operativa e o seu poder como linguagem universal, por outro, é prova 
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suficiente de estamos perante uma disciplina viva, cujos adeptos procuram 

problematizar e questionar os códigos existentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em suma: a Geometria é um instrumento de representação ligado ao 

desenvolvimento de várias atividades distintas: engenharia, design, arquitetura. E 

por via dessa comparticipação está justificado o seu estatuto disciplinar. 

É notório o seu caráter minimalista, no sentido que todo o seu léxico formal 

assenta em três elementos-base: o ponto, a reta e o plano (sendo que o ponto é a 

base de tudo: dois definem uma reta e três, não colineares, definem um plano). 

Através destes, toda a tipologia de figuras, superfícies e volumes são construídos. 

É percetível, ainda, a sua estreita relação com a Matemática, que habilita através 

do cálculo a resolução dos mesmos problemas-base: definição de pontos, retas e 

Figura 5 – Diagrama conceptual adaptado/reorganizado pelo autor a partir de um outro, desenvolvido por (ZUÑIGA, 2012: 7). 
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planos; incidência de pontos e retas no plano; conceptualização de relações de 

pertença, de interseções, paralelismo e perpendicularidade. 

Todavia o que distingue a Geometria Descritiva da Matemática é a sua 

índole visual. Este poder de representação aglutina os princípios abstratos 

matemáticos, fazendo maioritariamente uso da lógica para a resolução dos 

problemas-tipo, numa espécie de “matemática desenhada” (cf. figura 10). 

 

Capítulo 2. Geometria e currículo  

 

1. A escola e o currículo como norma de ensino 

 

a educação faz sentido porque mulheres e homens aprendem que através da 

aprendizagem podem fazerem-se e refazerem-se, porque mulheres e homens 

são capazes de assumirem a responsabilidade sobre si mesmos como seres 

capazes de conhecerem. (Freire, 2004: 15) 

 

Na Roma Antiga, o termo cursus honorum, correspondia à soma das honras 

que o cidadão ia acumulando ao longo da vida. Este conceito evoluiu para 

Curriculum Vitae, expressão usada pela primeira vez por Cícero. Na Idade Média, 

o currículo estava organizado em dois grandes campos disciplinares, 

representativos das Artes Liberais, o trivium (lógica, gramática e retórica) e o 

quadrivium (aritmética, música, geometria e astronomia) (Sacristán, 2013: 16-17). 

Esta estrutura curricular manteve-se mais ou menos inalterada até ao século 

XVII, e foi sendo permeável a diversos movimentos sociais, ideológicos e/ou 

religiosos. Como sequência lógica e natural do Iluminismo e dos ideais 

revolucionários Franceses, a educação surge como um direito universal, capaz de 

mobilizar um povo rumo a uma vida e sociedade harmoniosas e prósperas. Na 

segunda metade do século XIX, sob a égide dos ditos estados modernos, a 

educação passa a assumir um papel ativo na construção da nação e de um tipo de 

sociedade padronizada, segundo o caderno de encargos recebido do poder 

estabelecido. Assim,  

 

os ideais revolucionários fizeram surgir o que pode ser entendido como o 

movimento naturalista na educação, ou seja, uma tendência pedagógica mais 

emocional do que intelectual, mais democrática que aristocrática. Usava 

sobretudo uma reforma social, o engrandecimento de um povo e não o de uma 
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classe ou indivíduo (…) A educação passou a ser considerada como um 

harmonioso desenvolvimento natural, intelectual, moral e físico da criança. Seria 

assim possível ‘construir’ uma personalidade aperfeiçoada o que permitiu 

pensar a educação alargada, popular, como um instrumento de reforma social. 

(Henriques, 1999: 46-47) 

 

A educação estabelece-se, assim, como força salvífica, antídoto contra o 

obscurantismo, as falências morais e penúria do corpo, promovendo a formação 

de cidadãos racionais e esclarecidos, funcionais e capazes de desempenhar os 

papéis sociais considerados pelo poder, como os normais e desejáveis. Com a 

Revolução Industrial, a escola soma ao objetivo de formação intelectual, moral e 

física dos sujeitos, a responsabilidade de instruir mão de obra que satisfaça as 

necessidades da indústria florescente e de uma sociedade de feição capitalista. 

Na viragem do século XIX-XX, em plena maturidade do processo de 

industrialização das sociedades, Émile Durkheim teoriza sociologicamente o 

processo educativo em função do triunvirato, indivíduo, escola e sociedade. A 

educação escolar, numa sociedade em que as estruturas económicas, políticas 

sociais e morais do Antigo Regime estão em desagregação, constitui-se como uma 

resposta ao problema de evitar a fragmentação da sociedade por via da sua coesão 

moral, assente agora em laços de solidariedade orgânica e numa consciência 

coletiva (Durkheim, 2001). Esta “nova” educação assenta em dois princípios: a 

ideia de que todo o ser humano nasce livre e com pleno uso da razão, e a de que 

todo o ser humano tem direito a realizar-se e a ver reconhecido o seu papel na 

sociedade. É função social e moral da educação estimular nos educandos a 

construção de um sentimento de pertença comum, baseado num conhecimento 

positivo, i.e., racional e científico, e na lealdade aos valores do estado moderno, 

republicano e laico, formando cidadãos livres e estabelecendo uma promessa de 

mobilidade social com base no mérito. Ao educar as novas gerações para uma 

nova hipótese de sociedade, abrem-se novas oportunidades para trabalhar em prol 

do bem-estar social e do sucesso individual e coletivo, mediante um processo 

sociopolítico desencadeado pelo estado, que instaura a escolaridade básica 

obrigatória que estará na base da escola de massas (Canário, 2008); expoente 

máximo de um otimismo latente que assenta na  

 
crença no princípio de que todos são educáveis em alguma medida, (…) 

optimismo que deriva da ideia de progresso [expressa] no facto de a educação 

obrigatória ter sido transformada num direito de todos, o que implica o 
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pressuposto de que todo o ser humano pode melhorar, pode ser educado e, 

portanto, tenha de receber educação. (Sacristán, 1998: 49).  

 

A extensão deste processo de institucionalização da infância, que 

prossegue até aos dias de hoje, traduz-se no empoderamento definitivo das 

estruturas e instituições de educação e, com isso, na consolidação de mecanismos 

de controlo e a sua naturalização no seio das sociedades modernas (Lima, 2006). 

Traduz-se igualmente na estruturação de um sistema educativo em que o princípio 

da igualdade de oportunidades de acesso significou, durante muito tempo, uma 

tripla realidade: a persistência do analfabetismo e absentismo escolar de crianças 

dos meios rurais e suburbanos; a escolaridade mínima, sobretudo destinada aos 

filhos de operários e da pequena burguesia e o acesso a graus elevados, como o 

liceu e a universidade, predestinados aos filhos das elites (Almeida; Vieira, 2006). 

Ora, paralelamente ao processo de institucionalização da escola de massas 

que decorre ao longo de todo o século XX, o repertório racionalista da escola 

moderna reflete-se num currículo educativo - corpo de conhecimentos formais e 

valores tidos como socialmente relevantes, num dado momento e contexto 

sociohistórico – concretizado por via do trabalho pedagógico que envolve os papéis 

e as relações de ensino-aprendizagem que envolvem o professor e o aluno. 

Segundo Sacristán (2013), o currículo é orientado por lógicas de seleção, 

ordenamento e agrupamento, existindo dimensões que o regulam: o grau de 

ensino, que corresponde às idades dos alunos; conteúdos e níveis de 

aprofundamento/exigência sucessivamente mais complexos assumindo uma 

orientação teleológica, progressiva e ascendente; delimitação e organização dos 

diversos e respetivos saberes, segundo ordens disciplinares e hierarquias de valor; 

divisões do tempo, desde a organização do dia ao ano letivo; circunscrição dos 

temas a ensinar e a aprender, o que deve ser incluído e o que deve ser excluído 

no âmbito das diferentes disciplinas. O currículo ocupa, assim, um lugar 

estruturador na escolarização, constituindo-se como um guião predefinido, 

composto de programas disciplinares selecionados para um determinado fim 

formativo do aluno, mesmo que a sua configuração possa ser mutável de acordo 

com variáveis decorrentes do contexto sociogeográfico e do que o Estado 

considera, num determinado momento e ideologia, como percursos de formação 

válidos e úteis (Sacristán, 2013: 20-21). Neste sentido, educação escolar e 
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currículo estão intimamente envolvidos com o processo de construção cultural, 

intervindo na formação de identidades locais e nacionais. 

Mandatado pelo Estado, e subordinado aos principais objetivos da educação 

do sujeito, preestabelecidos no currículo oficial, o professor está incumbido de 

incutir no aluno os conhecimentos prescritos, assegurando uma formação que 

deve ser capaz de replicar indivíduos conformistas relativamente à norma de 

sujeito prevista pelo poder. Esta “programação” “fabrica” o aluno para o 

desempenho de determinadas funções, mais ou menos especializadas, mais ou 

menos predeterminadas; daí que Popkewitz (2001) veja a escola como o lugar em 

que  

 

as psicologias da prática pedagógica criaram um sentido terapêutico do 

indivíduo cuja vida poderia ser normalizada e tornada construtiva e produtiva. A 

escola trouxe progresso pelo resgate da alma, usando teorias e tecnologias 

construídas com psicologia (p. 33) 

 

No entanto, essa intervenção sobre o aluno não é, nem decorre de forma 

aleatória: os papéis e relações do professor e do aluno são influenciados pela 

configuração curricular oficial, prescrita, e pela forma como o primeiro a 

reinterpreta, seleciona e desenvolve determinadas estratégias para 

operacionalizar os saberes inclusos, e imprime um dado caráter à relação 

pedagógica que estabelece com o segundo. Isto gera consequências ao nível dos 

conhecimentos a transmitir, dos conhecimentos e competências a adquirir e 

demonstrar, e dos percursos ao longo da escolaridade obrigatória. Podemos assim 

falar em “currículos que se constroem a partir das ações projetadas pelo(a) 

professor(a) que é reconhecido(a) como o(a) protagonista na tomada de decisões” 

(Canen; Moreira, 2001: 60). Neste sentido, o currículo oficial, embora seja um 

roteiro sequenciado, é uma estrutura sujeita à intervenção do docente, ora sujeito 

à sua visão sobre o rol de conteúdos e competências previstas, ora sujeito às suas 

sensibilidades sobre a importância relativa dos diversos conteúdos que este 

prescreve, ora à sua capacidade de o colocar em ação. Sacristán (2013: 23) refere-

se a estas possibilidades como sendo o currículo real.  

Não obstante, este surge também da necessidade de o docente tornar o 

currículo oficial mais compreensível para os alunos, quer adequando os conteúdos 

aos seus interesses e experiências reais, quer tendo presente os seus 
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conhecimentos prévios sobre o assunto a ensinar. Isso significa que o recurso à 

contextualização curricular proporcionada aos alunos está diretamente relacionado 

com as possibilidades pedagógicas oferecidas pelos professores no contexto de 

sala de aula (Fernandes; Figueiredo, 2012). Torna-se assim relevante utilizar esta 

margem de liberdade face ao roteiro proposto pelo currículo oficial para o soltar 

das amarras da normativização e homogeneização.  

Importa ainda não esquecer a importância do currículo oculto nos processos 

de ensino-aprendizagem. Como se se tratasse de uma espécie de alter-ego do 

currículo formal, o currículo oculto, implícito, invisível, abarca todas as ações 

pedagógicas não enquadráveis nos conteúdos dos programas e das disciplinas do 

currículo formal, incluindo o conjunto de comportamentos, atitudes e valores 

sociomorais valorizados, bem como experiências partilhadas por alunos e 

professores. (Sacristán, 2013: 24-26). Potencialmente produzir-se-ão elevados 

dividendos se existir investimento afetivo e lúdico nas relações pedagógicas com 

os alunos, mas isso requer, acima de tudo, saber usar do tato pedagógico (Nóvoa, 

2009). 

 

2. A Geometria no currículo escolar 

O ensino dos fundamentos da Geometria remonta à Europa medieval, 

desenvolvendo-se no seio das guildas, e fundamentalmente associada à formação 

dos artífices da pedra e da madeira, e, também, ao estudo da Astronomia.  

Integrada no naipe de disciplinas do quadrivium medieval, a Geometria era 

desenvolvida eminentemente num contexto informal na relação “pedagógica” entre 

o aprendiz e o mestre, tendo como aporte principal o seu papel como instrumento 

auxiliar no projeto e desenvolvimento construtivo de estruturas tridimensionais, 

afastando-se, neste caso, da componente cognitiva.  

Entretanto, o estudo da Geometria Euclidiana já marca presença nas 

primeiras Universidades europeias, integrada no já referido quadrivium (aritmética, 

música, geometria e astronomia). O seu estudo académico foca-se no estudo dos 

postulados da Geometria Euclidiana, sendo de cariz mais cognitivo que prático. 

Assim, podemos anotar que a origem da Geometria como ferramenta de 

compreensão e projetação do mundo visível, prossegue desde a antiguidade, com 

a sua prática e desenvolvimento associados à resolução dos problemas espaciais 
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e projetivos enfrentados pelas guildas medievais no desenvolvimento do seu 

trabalho quotidiano. Afastada do saber académico promovido pelo poder, esta 

manifestação instrumental da Geometria encontra-se mais próxima do povo e das 

vicissitudes do seu quotidiano e, como o seu papel é instrumental e opera com as 

dimensões e forma de representar o mundo visível, podemos então atribuir a 

designação de proto Geometria Descritiva. 

No Renascimento, com a invenção da perspetiva, a dinâmica pedagógica 

estende-se aos ateliers de grandes pintores que recebiam aprendizes juvenis para 

aprenderem o ofício. Neste contexto, os campos de estudo da Geometria foram, 

fundamentalmente, a perspetiva cónica linear e a geometria plana. A primeira, por 

questões de representação do mundo, e a segunda, para o desenvolvimento de 

composições harmoniosas integrantes da estrutura da pintura, através do uso, por 

exemplo, da secção dourada e outros arranjos geométricos compositivos.  

Com o advento do Iluminismo, em contexto académico, fruto do trabalho de 

Gaspard Monge na sistematização dos sistemas projetivos da antiguidade em 

postulados concisos e facilmente utilizáveis, o ensino da Geometria Descritiva 

surge associado à formação académica de engenheiros e arquitetos, como 

ferramenta de desenvolvimento e comunicação projetual. A Geometria Euclidiana 

(ou plana) distancia-se do pendor prático da representação direta do mundo 

veiculada pelos sistemas projetivos e perspéticos e é relegada para os abstratos 

domínios da Matemática. Descolada da realidade visível, é desenvolvida e 

comunicada através de fórmulas matemáticas e gráficos axiais. Mais tarde é 

desenvolvida a Geometria não Euclidiana, principalmente através da investigação 

de Carl Friedrich Gauss e Bernhard Riemann (séc. XIX). O produto desta 

investigação arranca a Geometria Euclidiana das amarras do plano e dos axiomas 

constantes, e expande-a para os domínios das superfícies tridimensionais, 

inconstantes (com exceção da esfera e das superfícies hiperbólicas). Este ramo da 

Geometria consegue estabelecer pontos de contato com a Geometria Descritiva e 

é usada para resolver problemas de representação de superfícies não regradas 

que integram formas não convencionais desenvolvidas para os mais diversos 

propósitos.  
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Capítulo 3. Geometria Descritiva, currículo em ação e produção de si  

 

We study it [Geometry] because we derive pleasure from contact with a great 

and an ancient body of learning that has occupied the attention of master minds 

during the thousands of years in which it has been perfected (Smith, 1911: 16) 

 

Se o aluno não vê valor intrínseco na disciplina, então como se vai envolver 

com esse saber? Que inscrições no aluno a passagem pela disciplina de 

Geometria Descritiva A produz? Que competências, gerais e específicas, podem 

ser adquiridas? 

Para refletir e problematizar as questões do contributo da Geometria 

Descritiva na produção do sujeito, entendido como um ser único e social, possuidor 

de conhecimentos epistemologicamente relacionados de forma crítica e 

intencional, e de um saber experienciado e capitalizável para o futuro, retomam-se 

contributos sociohistóricos e relembra-se que desde a Antiguidade que o ser 

humano se preocupa com a cognição do sujeito, refletindo sobre as fronteiras do 

saber e da transmissão do conhecimento conquistado, de geração em geração. 

Com efeito, retóricos gregos debruçaram-se de forma mais sustentada e 

documentada, tendo Aristóteles identificado a existência e importância dos 

silogismos do pensamento dedutivo. Séculos mais tarde, Francis Bacon (1561-

1626) exorta a emancipação do pensamento escolástico medieval afirmando que 

a revisitação e perpetuação do modelo gnosiológico proposto por Aristóteles já não 

é suficiente para compreender o mundo e fazer avançar a humanidade. Proclama 

que é necessário olhar critica, e analiticamente, o cosmos e a forma como os seus 

componentes, vivos e inertes, se comportam. Estavam lançadas as raízes para o 

método científico, aperfeiçoado por Descartes (1596-1650) e para o triunfo do 

Positivismo, como crença inabalável na ciência e no seu poder de transformação 

do mundo moderno, incluindo o da educação; alicerce de um paradigma 

epistemológico marcante na produção de teorias do desenvolvimento cognitivo e 

de ensino-aprendizagem, e seus modelos, de que o século XX, foi pródigo. 

Exemplo disso é a proposta de George Pólya (1945) que analisou a forma 

como os matemáticos resolvem os problemas… matemáticos. Considera que o 

raciocínio não passa de um repertório de uma série de truques ou atalhos, 

específicos ao campo do saber da problemática. Estes atalhos, processos ou 

truques são apresentados pelo autor como “tricks of the trade”, que os integra num 



25 
 

novo conceito, a heurística, utilizável de forma abrangente o suficiente na 

resolução de problemas de várias áreas do saber. O uso da heurística precedeu o 

surgimento dos logaritmos informáticos que, por sua vez, serão, quem sabe, os 

percussores da inteligência artificial. Mesmo que cada área de saber tenda a 

possuir a sua própria heurística, a sua lógica interna é transversal e reprodutível 

em todos os restantes domínios do saber.  

A discussão desta forma de “pensar o pensamento” alerta para que, 

frequentemente, a docência da Geometria Descritiva, fruto da sua crescente 

instrumentalização no seio do currículo, tende a recair, de forma redutora, na 

transmissão de uma coleção de truques para resolver problemas, que por via da 

sua repetição e treino parece contribuir, afinal, para amestrar o aluno a fim de que 

este possa cumprir o momento de avaliação externa com sucesso. Daí resultam 

saberes efémeros, produzidos apenas para vencer o obstáculo da avaliação 

pontual. O risco está no facto dos alunos, ao longo da sua formação, irem 

incorporando este posicionamento, cultivando a visão do docente como mero 

fornecedor e/ou instrutor de estratégias para resolver problemas, sem 

verdadeiramente os pensar na sua essência. A forma de assim se construir o 

sujeito em educação torna-se redutora sendo-lhe tolhida, paulatinamente, a 

capacidade e o poder para exercer um pensamento crítico e reflexivo. 

Interessa, então, coadjuvar os alunos na produção de “coreografias do 

pensamento”, devidamente enraizadas nos saberes a aprender, enquanto 

organizadores mentais que lhe permitam analisar criticamente, colocar em 

perspetiva e conceptualizar qualquer problemática ou saber. Torna-se assim 

incontornável, nos atuais modelos educativos, promover o desenvolvimento destas 

competências mediante encontros de aprendizagem. (Atkinson, 2006) 

Neste sentido, e como possibilidade de ação, apresenta-se um modelo 

capaz de adequar-se às necessidades específicas do ensino da Geometria 

Descritiva - trata-se da abordagem providenciada por uma “filosofia de ação 

pedagógica” proposta pelo modelo de Learning-by-Design (L-by-D) (Yelland; Cope; 

Kalantzis, 2006). A sua dinâmica assenta numa espécie de metodologia projetual 

que integra e participa nos processos de ensino-aprendizagem agindo na 

interseção dos quotidianos dos jovens alunos com o mundo dos saberes a adquirir. 

Esta é, pois, concebida como constituindo uma orientação, um fluir, ao invés de 

estar pautada ou limitada pela definição prévia de pontos de chegada, parcelas ou 



26 
 

metas do saber a adquirir. O percurso rumo ao conhecimento vai acontecendo por 

intermédio de sucessivas experiências práticas, geralmente desenvolvidas em 

trabalho cooperativo, que criam condições para a aquisição de conhecimentos.  

Nestes encontros de aprendizagem os alunos são colocados no centro dos 

processos de ensino, juntamente com as suas ideias, interesses, desejos, 

preocupações e intenções. As práticas e competências tradicionais não terão de 

ser rejeitadas; antes, reconfiguradas de modo a poderem responder à aquisição 

de novas competências, formas de conhecimento e vias de compreensão (idem, 

22-23) reduzindo-lhes, assim, a sua hegemonia na prática docente.  

A aquisição de determinados conhecimentos, por parte dos aprendentes, 

realiza-se mediante dispositivos compostos de atividades específicas, 

intencionáveis e que se esforçam por lhes gerarem significações. Com efeito, 

subsidiários de uma certa capacidade de planeamento por parte do docente, os 

dispositivos planeados serão tanto mais eficazes quanto maior o seu conhecimento 

das pessoas que habitam os alunos e, por conseguinte, do teor de correspondência 

face às suas expetativas e consequente grau de satisfação. Quanto mais elevado 

for o seu grau de satisfação, maior será o potencial de aprendizagem. 

No caso da Geometria Descritiva é frequente notar-se o grau de satisfação 

do aluno “pelo brilho nos olhos”, quando este verifica que conseguiu resolver com 

sucesso um problema complexo. “Olhando” retrospetivamente para os 

conhecimentos e esforços que teve de mobilizar, parece assim ganhar consciência 

da profundidade da sua conquista, e sentir-se realizado, autoconfiante. A perceção 

deste tipo de ações, a que não será alheio o seu potencial lúdico – no sentido de 

que se trata de uma ação autodeterminada, autotélica e autogratificante para o 

sujeito -, pode e deve encontrar eco  na aula e no estudo da Geometria Descritiva.  

Nesta dinâmica, conexões entre os saberes prévios e os que se desejam 

ver adquiridos são determinantes. Este dispositivo possibilita que as fragilidades e 

o potencial de cada aluno se tornem acessíveis ao docente mediante a perceção 

e análise da sua “zona de desenvolvimento proximal” (Vigotsky, 1928), esse 

espaço psicosociocultural, dinâmico, compreendido entre o grau de 

desenvolvimento atual e o grau de desenvolvimento potencial de determinado 

sujeito. Representando o diferencial entre aquilo que o sujeito é capaz de realizar 

cooperativa e autonomamente (idem), providenciado pelas diversas ações que 

ocorrem no seio da dinâmica de trabalho, o docente munido desta informação tem 
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um maior potencial de intervenção junto do grupo de alunos, quer através de 

ajustes do(s) seu(s) desempenho(s) em tempo real, quer através de ajustes nos 

processos/dispositivos implicados nos processos de ensino-aprendizagem. 

Para criar dispositivos educativos mais concisos e capazes de produzir 

espanto e fascínio pelo conhecimento, agindo como catalisadores de 

aprendizagens perenes e com sentido para os alunos, é necessário que o 

professor seja produtor, guionista, encenador, cenógrafo e intérprete na amplitude 

da própria aula. Detalhando, este é produtor na medida em que concebe um roteiro 

de aprendizagem e gere os meios necessários para o colocar em ação; guionista 

no verdadeiro sentido do termo pois tem de produzir um documento escrito que 

defina claramente o ponto de partida (conhecimentos prévios necessários), os 

objetivos e os conteúdos a mobilizar; encenador porque concebe um plano a seguir 

rumo ao conhecimento; cenógrafo porque faz a prospeção e preparação dos 

cenários mais favoráveis onde se desenrolarão as ações educativas; intérprete 

porque a sua ação direta sobre os estudantes é o garante do bom desenrolar das 

dinâmicas de ensino-aprendizagem concebidas. Estes papéis simultâneos são 

cruciais pelo seu todo (Yelland; Cope; Kalantzis, 2005). Neste sentido, a abordagem 

L-by-D estrutura-se estruturam em quatro ideias-chave emanadas do paradigma 

da aprendizagem cooperativa, em que o docente deve ter em linha de conta: a 

variabilidade das experiências e conhecimentos prévios dos aprendentes; a 

contraposição da memorização e repetição a uma pluralidade de modos de 

conhecer pró-ativos, posteriormente avaliados; a existência de competências 

prévias no domínio do campo do novo conhecimento a adquirir, os chamados pré-

requisitos (estes devem ser comunicados aos alunos antes de se iniciar a viagem 

pelo novo saber); a existência de comunidades de produção de conhecimento 

como forma de partilhar conteúdos e experiências – as plataformas digitais online 

surgem aqui como a ferramenta ideal (idem). 

Também Perrenoud (2000) enuncia alguns princípios orientadores no 

trabalho com dispositivos pedagógicos, suscetíveis de complementarem o modelo 

de L-by-D: a pedagogia a partir das representações dos alunos; o trabalho a partir 

dos erros e obstáculos; o ajuste dos problemas-enunciados às potencialidades dos 

alunos; a prática de uma avaliação formativa; a necessidade de apoio 

individualizado aos alunos com maiores dificuldades; o estímulo para a vontade de 

aprender, explicitando a relação do quotidiano com o saber; os momentos de 
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autoscopia; a valorização do projeto educativo individual do aluno; a realização de 

avaliações periódicas sobre as competências adquiridas pelos alunos e agir 

estrategicamente em função dos resultados (idem: 17). 

Releva-se ainda a importância do trabalho cooperativo entre docentes na 

conceção de dispositivos educativos. A sua construção partilhada pode potenciar 

a criação de um maior número de ações alternativas, expandir o alcance e 

pertinência das propostas, ajudar a clarificar problemáticas relacionadas com “o 

que” e o “como” ensinar, possibilitar posicionamentos críticos sobre possíveis 

soluções e incrementar o potencial criativo da discussão. A criação de dispositivos 

é produção de conhecimento e, como tal, também sai enriquecida através da 

partilha de ideias, experiências e saberes. 

De acordo com Yelland Cope e Kalantzis (2005), a abordagem L-by-D 

implementa-se através de quatro procedimentos base, sequenciados. A primeira, 

experienciar, realiza-se através de esquemas de imersão no quotidiano do 

aprendente. Requer do docente a capacidade de criar eventos que privilegiem 

duas visões: uma sobre o conhecimento já adquirido e outra sobre o que há a 

adquirir. As aprendizagens significativas emergem através de relações entre o 

conhecimento preexistente e as novas experiências pedagógicas. Requer que os 

estudantes trabalhem cooperativamente. A segunda, conceptualizar, acontece por 

intermédio da significação das experiências; os alunos podem elaborar postulados 

que resultam de inferências diretas ou indiretas a partir das experiências 

proporcionadas. A conceptualização ocorre por via da identificação e caraterização 

das noções emanadas no decorrer da experiência que, depois, são sujeitas a um 

processo de sistematização, tendo por produto final os conceitos da área do saber 

que se está a trabalhar. Também requer que os alunos trabalhem 

cooperativamente. A terceira, analisar; constituiu-se na abordagem a um novo 

contexto ou evento relacionado com o saber mobilizado nas etapas anteriores. Os 

alunos devem ser capazes de articular os postulados com esses novos eventos, 

aferindo, de forma sistemática, a sua aplicabilidade em novas situações. Este 

processo de análise de conhecimentos requer que os alunos analisem criticamente 

as dicotomias inerentes à aplicabilidade dos novos saberes adquiridos, em função 

de novas realidades que se lhes apresentem. Após sucessivos exercícios de 

análise sobre variados problemas/contextos, estarão então capacitados para 

reconhecerem as novas problemáticas resultantes do contraste entre o que sabiam 
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e o que sabem. Nesse contraste desenvolve-se um devir na obtenção de 

determinados conhecimentos/competências que, à luz de novas verificações 

proporcionadas pela significação e análise, se incorporam no aprendente de forma 

singular. A quarta, aplicar, remete para a ideia de que aplicando os postulados que 

mantiveram a sua aplicabilidade universal na resolução de variados 

problemas/contextos, os alunos, além de consolidarem os saberes, têm a 

possibilidade de comprovarem a sua utilidade e valor para o presente para o futuro. 

A aplicação dos postulados permite, também, fazer evoluir o conhecimento sobre 

determinado saber, à medida que se vão encontrando problemas/contextos 

diversos que, simultaneamente, testam os conceitos adquiridos e exigem uma 

constante problematização dos saberes, de forma ajustá-los a novos 

problemas/contextos. Aqui, tem um papel decisivo a forma criativa inventiva e 

improvável, portanto original, como se articulam e adaptam os conhecimentos 

adquiridos.  

Não obstante as virtudes que se possam sublinhar nestas propostas, 

importa alertar para dois riscos transversais à conceção, planeamento e execução 

que podem corroer a operacionalização dos dispositivos, se estes forem 

desenvolvidos sem um certo sentido crítico e tato pedagógico. Um deles é o risco 

do excesso de zelo quanto ao excesso de planeamento dos dispositivos. Não 

deixar vias de escape nos dispositivos é concorrer para que estes se tornem rotinas 

petrificadas, “secando” tudo à sua volta. Toda e qualquer atividade planificada com 

vista à obtenção de determinados resultados tem de ver reservadas “escapatórias” 

e contemplar planos alternativos, de modo a lidar com os imprevistos que sempre 

surgem. Em simultâneo, não criar espaços-tempo para as iniciativas dos alunos 

não possibilitará, ou no mínimo dificultará, que os seus conhecimentos informais, 

preexistentes, possam emergir e integrar os seus processos de aprendizagem de 

competências. É necessário suspender temporariamente o criticismo para que eles 

sintam confiança em participarem ativamente nas dinâmicas pedagógicas de modo 

a alcançarem e experimentarem o tão desejado estado de identificação e pertença 

relativamente aos saberes elencados para aprendizagem. Um outro risco situa-se 

ao nível da atuação, potenciado pelo “seguidismo” cego do dispositivo concebido, 

podendo afetar a qualidade da relação do aluno com o saber e a aprendizagem. 

Esta linha de atuação muito direta aos objetivos pode ser comparada a uma viagem 

pela autoestrada, onde pouca informação se pode retirar da paisagem dada a rota 
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e a velocidade imprimida. Em oposição, um percurso alternativo, criteriosamente 

escolhido por uma estrada de montanha, pode revelar-se infinitamente mais rico, 

e onde a informação pode ser apropriadamente adquirida através de uma leitura 

mais pormenorizada; inclusivamente, permite desvios e paragens, que poderão 

proporciona momentos inesperados e descobertas. A viagem torna-se mais 

“plástica” e propensa a momentos de espanto na aprendizagem.  

Os dispositivos construídos pelos docentes constituem-se como um 

conjunto de experiências em que os alunos, em colaboração com os seus pares, 

efetuam uma aprendizagem sustentada que, simultaneamente, tenta estabelecer 

uma relação de pertença do sujeito em relação àquilo que está a ser ensinado. 

Modelos de ensino-aprendizagem enraizados nas experiências pessoais e que têm 

em consideração as particularidades das vivências dos alunos, providenciam 

momentos de plena interpenetração entre o saber a ensinar e os seus “mundos”, 

procurando que estes sintam a plausibilidade da aplicação dos conceitos e 

conhecimentos adquiridos em proveito próprio e em tempo útil. Os alunos assim 

agidos terão menos hipóteses de cair numa letargia imobilizadora, que faz deles 

um corpo estranho na sala de aula, demitindo-os de qualquer ação educativa, 

participativa e, consequentemente, social. Afinal, a aprendizagem é uma atividade 

partilhada com os outros, colegas ou professor(es).  

 

Não há sujeito de saber e não há saber senão em uma relação com o mundo, 
que vem a ser, ao mesmo tempo e por isso mesmo uma relação com o saber. 
Essa relação com o mundo é também relação consigo mesmo e com os outros. 
Implica uma forma de atividade e, acrescentarei, uma relação com a linguagem 
e uma relação com o tempo. (Charlot, 2000: 63) 

 

O espaço da aula constitui, então, um microssistema próprio, com os seus 

esquemas de saber, específicos da disciplina, bem como esquemas próprios de 

estar, de partilha de informação e experiência. Perrenoud (2000) destaca a 

dimensão social no processo de ensino-aprendizagem: 

 

Certas aprendizagens só ocorrem graças a interações sociais, seja porque se 
visa ao desenvolvimento de competências de comunicação e coordenação, seja 
porque a interação é indispensável para provocar aprendizagens que passem 
por conflitos cognitivos ou por formas de cooperação. (p. 56) 

 

Nesta dinâmica é importante o professor realizar um esforço de 

aproximação à realidade dos alunos, de forma a anular as diferenças geracionais 
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no que diz respeito à sua relação com o mundo, às formas e modos de se 

comunicarem, à perceção da existência de culturas alternativas, dos seus 

gostos/modas e novas dinâmicas sociais, etc. Assim, os dispositivos pedagógicos 

têm menor chance de serem percecionados como um choque cultural ou 

experiencial e, então, facilitam a comunicação e inscrição das novas 

experiências/saberes no universo cognitivo dos alunos. 

Aqui identifico, a partir da visão de (Perkins, 2011) cinco princípios que 

devem ser adotados de modo a otimizar a comunicação, não só no plano prévio, 

mas também no decorrer de qualquer ação educativa: i) ser explícito nas 

demonstrações processuais - ao realizar uma demonstração sobre um problema, 

o docente deverá verbalizar os passos do processo, a educação por indução ou 

osmose não é suficiente; ii) encorajar o aluno a desenvolver, gradualmente, a sua 

metacognição11, ou seja, a autonomizar-se relativamente à figura tutelar do 

professor, a realizar uma autogestão ativa e em tempo real das heurísticas 

aplicadas à resolução de um problema, testando e adotando as mais adequadas; 

iii) nunca desprezar o aspeto social da aprendizagem, fomentar “interações 

cooperativas” entre os alunos, uma estratégia de trabalho muito utilizada em 

contextos pedagógicos de aprendizagem situada12; iv) integrar os processos 

heurísticos envolvidos na aprendizagem dos saberes, aqui será útil o trabalho 

cooperativo com docentes de outras áreas do saber de modo a assegurar a 

transversalidade dos saberes adquiridos, para assim, ajudar os alunos a 

reconhecerem pontes epistemológicas, possibilitando-lhes reconhecerem o valor 

das aprendizagens; v) pontuar a sua dinâmica pedagógica com pausas que 

permitam analisar, em retrospetiva, o percurso até aí percorrido, para que o aluno 

possa confrontar o seu “eu” antes e depois da ação pedagógica em termos de que 

ganhos, mudanças e desafios aconteceram e qual o seu impacto no seu 

 
11 Capacidade de pensar sobre o pensamento, ou atendendo ao prefixo ”meta” (mais além), significa 
refletir sobre o ato de pensar, conceito introduzido por John Flavell (1979) e que está diretamente 
relacionado com a emancipação do estudante relativamente à figura tutelar do professor, exercendo 
ele próprio um escrutínio sobre o seu próprio desempenho na resolução de problemas. 
12 é um processo de participação em comunidades de prática, participação esta que é inicialmente 
periférica legitimada e gradualmente aumenta em complexidade e engajamento. Nessa teoria, os 
aprendizes inevitavelmente participam em comunidades, e a aprendizagem ocorre quando os 
novos membros começam a dominar as habilidades e demonstram atitudes nas quais se percebe 
claramente que a participação deles se tornou legítima (Lave; Wenger, 1991 cit. in Gudolle; 
Antonello; Flack, 2012: 19).  
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crescimento como indivíduo ao nível do saber saber, do saber fazer e do saber 

ser13. 

Poder-se-ia ainda chamar a atenção para a importância das inteligências 

múltiplas14 dos alunos, estabelecendo um olhar atento e analítico sobre os seus 

pontos fortes e fracos, porque estes não são todos iguais. Este conhecimento mais 

detalhado dos alunos permite ao docente orientar a sua prática contextualizando 

os métodos de ensino em função dos seus potenciais e do grupo-turma. 

É também desejável que o docente se conceptualize como aluno em relação 

à necessidade formativa, no que diz respeito à conceção de modelos/atividades 

lúdico-pedagógicas, incluindo-se aí a relação cooperativa entre professores, 

imprescindível, pela particular relevância no que diz respeito à permuta de saberes, 

modelos, dispositivos e estratégias pedagógicas, que configuram a abordagem aos 

novos conhecimentos a adquirir pelos alunos, culminando, desejavelmente, na 

análise crítica dos dispositivos desenvolvidos. Este posicionamento reflexivo sobre 

as dinâmicas pedagógicas, antes e depois de implementadas é fundamental para 

perspetivar, avaliar para melhorar (Perrenoud, 2000). 

Em suma, pode então dizer-se que o recurso ao modelo L-by-D no ensino 

da Geometria Descritiva, se reveste de imensas potencialidades pedagógicas, 

colocando os alunos em trabalho cooperativo, envolvidos em atividades práticas 

ou teóricas tais como: construindo maquetas; encenando situações espaciais 

específicas envolvendo elementos geométricos que habitam o espaço físico da 

sala de aula; concebendo problemas originais enquadrados em determinados itens 

do programa da disciplina; realizando aprendizagens cinestésicas… mobilizando 

os temas e conceitos da Geometria Descritiva que, como ciência da comunicação 

do tridimensional em suporte bidimensional, está vocacionada para ser ensinada 

através da relação cinestésica dos alunos com os elementos basilares da 

geometria, – ponto, reta e plano –, de modo a facilitar a sua perceção, suporte 

essencial para uma compreensão/apropriação eficaz dos conceitos subjacentes às 

 
13 “– Eu antes olhava uma pintura como uma simples imagem valendo por si só, hoje percebo que 
a imagem possui muitas dimensões: simbólica, histórica, social…” (depoimento de um aluno de 
Artes – notas de estágio). Esta afirmação é um exemplo desejável, e constitui, para mim, um dos 
pináculos da atividade docente, decorrente da sua ação educativa; mostra a transformação de como 
o aluno vê o mundo. 
14 A teoria das Inteligências Múltiplas (Gardner, 2000) sugere que o sujeito é possuidor de várias 
inteligências, umas prevalentes em relação a outras. São identificadas nove inteligências: Lógico-
matemática; Linguística; Musical; Espacial; Corporal-cinestésica; Intrapessoal; Interpessoal; 
Naturalista; Existencial. 
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mecânicas geométricas, ao invés de apenas confiarem no “verbo” e na 

contemplação de grafismos didáticos. 
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PARTE II – Geometria Descritiva: inscrições, desafios e alternativas  

 

 

Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos apesar 

das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do 

outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. 

(Freire, 2003: 23) 

 

 

Capítulo 1. A Geometria Descritiva no currículo do Ensino Secundário 

português 

 

Na história do sistema de ensino português, a Geometria Descritiva foi 

integrada no currículo a partir do ensino liceal instituído em 1834, e o ensino e a 

prática dos seus postulados foram sendo desenvolvidos no âmbito da disciplina de 

Desenho, não havendo lugar à sua instituição como disciplina autónoma.  

À data, a disciplina de Desenho estava programada para responder a dois 

principais requisitos exigidos pelo estado: como parte integrante do 

desenvolvimento cognitivo do aluno, e como resposta às necessidades do tecido 

empresarial português. Neste sentido, o programa da disciplina procurava munir 

os alunos de competências que iam para além da componente prática da 

Geometria, ou seja, a componente cognitiva assumia já uma importância relevante 

na formação académica, veiculada através do “desenvolvimento da destreza 

manual e no afinamento da visão, com vista a que os gestos e a perceção 

acompanhassem o processo cognitivo de abstração mental exigido pela formação 

liceal” (Marques, 2002: 33) 

As primeiras obras portuguesas que procuram sistematizar os conteúdos 

programáticos previstos para esta componente do ensino liceal foram o Compêndio 

de Desenho Linear, de Theodoro da Mota (1870) e o Compêndio de Desenho 

Linear Elementar, de José Miguel Abreu, datado de 1879. Através do seu estudo, 

o aluno é confrontado com uma aproximação axiomática e progressiva em termos 

de complexidade aos temas programáticos que se vão desenrolando, intercalando 

textos explicativos com ilustrações cujo objetivo é o de tipificar os problemas a 

solucionar. Através de uma abordagem sequencial e escalonada no ensino da 

Geometria Descritiva, que progride do simples para o complexo e de uma série de 
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problemas que evoluíam em complexidade e correlação com os processos 

resolutivos, mais simples, aprendidos anteriormente, visava-se que os 

conhecimentos dos alunos evoluíssem até dominarem todos os conteúdos 

programáticos previstos. 

Carlos Adolfo Marques Leitão (1855-1938), no seu Manual de Desenho 

(1909), adotado nas primeiras décadas do século XX, fornece uma distribuição 

ainda mais progressiva e esclarecida dos conteúdos programáticos da disciplina. 

É dos primeiros autores a contextualizar os temas apresentados tendo em conta o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos, associado à sua idade biológica:  

 

Tudo se deve fazer menos usar de explicações abstractas, tanto mais que a 

idade e, portanto, o desenvolvimento intelectual do alumno não permittem n'este 

grau de ensino, sem prejudicial esforço, que outro meio se empregue que não 

seja perfeitamente intuitivo. (Leitão, 1909: 37) 

 

No Estado Novo (1928-74), a disciplina de Desenho é distribuída ao longo 

de 5 classes no Ensino Secundário e aborda o método da Dupla Projeção 

Ortogonal na 4ª e 5ª classes15, continuando a abarcar os conhecimentos da 

Geometria Descritiva até às reformas educativas instituídas após o 25 de abril de 

1974. 

No entanto, será ainda necessário esperar pela reforma educativa de 1978 

para que a Geometria Descritiva se destaque como disciplina autónoma do 

Desenho, através da criação dos cursos complementares para os 10.º e 11.º 

anos16. O Despacho Normativo n.º 140-A/78 (Diário da República n.º 141/1978, 1º 

Suplemento, Série I de 1978-06-22) prevê para a disciplina de Geometria 

Descritiva, na área de estudos Científico-tecnológicos, apenas para o 10.º ano, em 

todas as componentes vocacionais (forte, média e fraca), uma carga horária de 2 

horas semanais. Para a área de estudos das Artes Visuais, a disciplina de 

Geometria só está prevista no cenário de média e baixa componente vocacional, 

com a atribuição de 2 horas semanais nos 10.º e 11.º anos. Tendo em conta a 

 
15 Decreto nº 20:369, de 8 de outubro de 1931, do Ministério de Instrução Pública 
16 Apenas o Curso Complementar Liceal Noturno a mantém na disciplina de Desenho que, 
apesar da designação, contempla unicamente o estudo da Geometria Descritiva. Os conteúdos 
programáticos previstos no programa de Geometria Descritiva e Desenho (Curso Complementar 
Liceal Noturno) passam a englobar o desenho ortográfico cotado, a projeção cotada, a dupla 
projeção ortogonal, a perspetiva cónica e as projeções axonométricas. 
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carga horária homologada para a disciplina, em qualquer dos cursos, verifica-se 

que é inapropriada relativamente ao seu ambicioso programa. 

Em 1980, o Decreto-Lei n.º 240/80 (Diário da República n.º 165/1980, Série 

I de 1980-07-19) extingue o ano propedêutico, instituindo, em seu lugar, o 12.º ano 

de escolaridade e, em 1984, a designação da disciplina muda para Desenho e 

Geometria Descritiva, dando ênfase ao facto da disciplina se manifestar através, 

precisamente, do desenho. Mais tarde, em 1989, dá-se uma importante mudança 

no contexto do ensino secundário, que passa a incluir o 12.º ano e que torna a 

disciplina incluída nos 3 anos de componente de formação específica.  

O Decreto-Lei n.º 286/89 de 29 de Agosto prevê duas componentes da 

disciplina: Desenho e Geometria Descritiva A, disciplina dada como pré-requisito 

para quem pretendia ingressar na licenciatura em Arquitetura, com carga horária 

de 4 horas semanais nos três anos do ciclo, e Desenho e Geometria Descritiva B, 

também pré-requisito disciplinar para quem pretendia ingressar em bacharelato ou 

licenciatura no ramo das Engenharias, com carga horária de 3 horas, só no 12.º 

ano. O programa de Desenho e Geometria Descritiva A resumia-se ao estudo e 

aprofundamento da dupla projeção ortogonal e a uma pequena abordagem à 

perspetiva cónica linear: no 10.º ano incidia sobre o estudo do referencial e 

mecânicas/operações subjacentes à transposição da tridimensionalidade para a 

bidimensionalidade da folha de trabalho; o estudo do ponto, da reta e do plano e 

incidências entre estes elementos; os métodos geométricos auxiliares (mudanças 

de diedro, rotações e rebatimentos); a representação de figuras planas sobre 

planos projetantes; as interseções (reta/plano e plano/plano); representação de 

sólidos assentes em planos projetantes (os sólidos abordados seriam, na sua 

variante regular ou oblíqua, pirâmides, paralelepípedos, prismas, cones, cilindros 

e, por último, esferas); no 11.º ano seriam abordados os temas de secções e 

sombras de sólidos nos planos de projeção, e no 12.º ano a resolução de 

problemas métricos (distâncias entre pontos, ponto e reta, ponto e plano e entre 

planos, assim como ângulos entre retas, entre retas e planos e entre planos); 

resolução de interseções de sólidos; determinação das sombras próprias e 

sombras projetadas de figuras planas e de sólidos nos planos de projeção e em 

planos interpostos e a perspetiva cónica linear. Já o programa da disciplina de 

Desenho e Geometria Descritiva B, ambicioso para uma disciplina anual, previa o 

estudo do referencial e mecânicas/operações subjacentes à transposição da 
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tridimensionalidade para a bidimensionalidade da folha de trabalho; o estudo do 

ponto, da reta e do plano e relações de incidência entre estes elementos; os 

métodos geométricos auxiliares (mudança de diedros, rotações e rebatimentos); a 

representação figuras planas sobre todo o tipo de planos; as interseções 

(reta/plano e plano/plano); a representação de sólidos assentes em planos 

projetantes (os sólidos abordados seriam, na sua variante regular ou oblíqua, 

pirâmides, paralelepípedos, prismas, cones, cilindros e, por último, esferas); a tripla 

projeção ortogonal; os sistemas de projeção axonométrica ortogonal e clinogonal. 

Este modelo programático manteve-se até ao ano letivo de 1996/97, 

quando, através do Decreto-Lei nº 115/97, de 19 de setembro, foi restruturado. 

Assim, os 10.º e 11.º anos passaram a estar dedicados ao estudo da dupla 

projeção ortogonal: ponto, reta e plano; incidências (pontos e retas sobre os 

diferentes planos); interseções (reta/plano e plano/plano); métodos geométricos 

auxiliares (rebatimento, rotação e mudança de diedros); representação de figuras 

planas sobre qualquer tipo de plano; representação de poliedros e sólidos de 

revolução, regulares e oblíquos, assentes em qualquer tipo de plano; secções em 

sólidos; sombras própria e projetada de sólidos, nos planos de projeção. O 12.º 

ano passou a estar totalmente consagrado ao estudo da perspetiva cónica linear: 

ponto, reta, plano; interseções (reta/plano e plano/plano); 

rebatimento/rebaixamento do geometral; escalas; rebatimento dos diferentes tipos 

de planos; representação de figuras planas sobre todo o tipo de planos; 

representação de sólidos assentes em qualquer tipo de plano; sendo que o exame 

nacional final de Desenho e Geometria Descritiva A (código 108), apenas recaía 

sobre os conteúdos programáticos relacionados com a perspetiva cónica linear. 

No ano letivo de 2001/02 são homologadas as importantes alterações 

curriculares realizadas em 1999. No caso de Desenho e Geometria Descritiva A, 

os 10.º e 11.º anos mantiveram o programa, mas o do 12.º ano sofreu grandes 

alterações: a perspetiva cónica linear é retirada por completo, prevendo-se, em seu 

lugar, o aprofundamento da dupla projeção ortogonal com a inclusão dos 

problemas métricos e o estudo das axonometrias ortogonais e oblíquas. 

Em 2004, o Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de março, abre caminho para 

outras importantes alterações: Desenho e Geometria Descritiva B deixa de ser 

optativa para o 12.º ano do curso geral de Ciências e Tecnologias, passando 

apenas a estar integrada no plano de estudos dos cursos tecnológicos de Design 
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de Equipamento e Multimédia e a designação de Desenho e Geometria Descritiva 

A muda para, simplesmente, Geometria Descritiva A. Estas disciplinas tornaram-

se bianuais17, relativamente à carga horária letiva a Geometria Descritiva A ficaria 

com uma carga horária de 4,5 horas/semana e Geometria Descritiva B com 3 

horas/semana. 

Mais recentemente, o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, que atualmente 

regula o ensino da Geometria Descritiva A, torna-a bianual e integrada no tronco 

comum da componente de formação específica para o Curso Geral Científico-

Humanístico de Ciências e Tecnologias, em opção com a disciplina de Biologia e 

Geologia, e do Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais. Os objetivos 

principais da disciplina consistem no aprofundamento, estruturação e 

sistematização de conhecimentos e competências metodológicas relacionadas 

com a Geometria Descritiva. A sua carga horária semanal de referência, por cada 

ano letivo é, atualmente, de 270 ou 315 minutos. O seu atual programa reforça o 

caráter instrumental da disciplina no campo das Artes Plásticas, Design, 

Engenharias e Arquitetura, e as suas finalidades são, maioritariamente, 

subservientes aos projetos e necessidades destas áreas de atividade. A disciplina 

integra o currículo tendo como finalidade a inscrição de competências práticas, 

valorizadas na cultura empresarial, tais como: desenvolver a capacidade de 

perceção dos espaços, das formas visuais e das suas posições relativas; 

desenvolver a capacidade de visualização mental e representação gráfica, de 

formas reais ou imaginadas; desenvolver a capacidade de interpretação de 

representações descritivas de formas; desenvolver a capacidade de comunicar 

através de representações descritivas; desenvolver as capacidades de formular e 

resolver problemas; desenvolver a capacidade criativa; promover a autoexigência 

de rigor e o espírito crítico; promover a realização pessoal mediante o 

desenvolvimento de atitudes de autonomia, solidariedade e cooperação (Xavier, 

Rebelo, 2001: 5-6). 

Os seus objetivos passam por possibilitar aos alunos conhecerem a 

fundamentação teórica e prática dos sistemas de representação diédrica e 

axonométrica; identificar os diferentes tipos de projeção e os princípios base dos 

 
17 Inicialmente, as escolas poderiam optar pelos biénios 10º e 11º ou 11.º e 12.º anos, sendo 
que, com exceção das escolas secundárias António Arroio e Soares dos Reis, a generalidade 
das escolas secundárias “generalistas” optou pela primeira opção. 
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sistemas de representação diédrica e axonométrica; reconhecerem a função e 

vocação particular de cada um desses sistemas de representação; representar 

com exatidão sobre desenhos que só têm duas dimensões os objetos que na 

realidade têm três e que são suscetíveis de uma definição rigorosa; deduzirem da 

descrição exata dos corpos as propriedades das formas e as suas posições 

respetivas; conhecer o vocabulário específico da Geometria Descritiva; usarem o 

conhecimento dos sistemas estudados no desenvolvimento de ideias e na sua 

comunicação; conhecerem aspetos da normalização relativos ao material e 

equipamento de desenho e às convenções gráficas; utilizarem corretamente os 

materiais e instrumentos cometidos ao desenho rigoroso; relacionar-se 

responsavelmente dentro de grupos de trabalho, adotando atitudes 

comportamentais construtivas, solidárias, tolerantes e de respeito (idem). 

Analisando os objetivos, gerais e específicos, do programa de Geometria 

Descritiva A obtemos um impressionante rol de competências a adquirir mediante 

a frequência das aulas da disciplina. Essas competências vão além do simples 

domínio gnosiológico e prático desta área do saber, muito além do saber ver no 

espaço e ainda mais além do saber manejar com competência os instrumentos de 

desenho rigoroso. Estas competências estão devidamente alinhadas com o perfil 

dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. No programa da disciplina são 

elencadas as competências específicas que lhe são diretamente relacionadas, 

como: perceção dos espaços, das formas visuais e das suas posições relativas; 

visualização mental e representação gráfica de formas reais ou imaginadas; 

interpretação de representações descritivas de formas; comunicação através de 

representações descritivas; utilização, com propriedade, do vocabulário específico 

da geometria descritiva; formulação e resolução de problemas, espírito crítico e 

capacidade criativa; gradual autoexigência de rigor e espírito crítico; realização 

pessoal, por forma a adquirir autonomia de procedimentos e de raciocínio, espírito 

de solidariedade, entreajuda e cooperação; compreensão espacial do método 

auxiliar em estudo; imaginação na conceção de abordagens alternativas a uma 

forma tradicional de resolver uma situação-problema; uso, de forma empírica mas 

sistemática, dos sistemas de representação em estudo para descrever 

graficamente uma determinada problemática/situação concebida no espaço 

tridimensional (Rebelo; Xavier, 2001: 5-6). O documento que elenca as 

aprendizagens essenciais para a Geometria Descritiva  e os atributos que os 
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alunos devem desenvolver, enquadrados nas áreas de competências previstas n’”o 

perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória” , como: ser conhecedor, 

sabedor, culto e informado; crítico e analítico; autoavaliador; questionador e 

investigador; participativo, responsável e autónomo; respeitador da diferença do 

outro; sistematizador e organizador; cuidador de si e do outro; criativo.  

Que relação podemos estabelecer entre as competências gerais e 

específicas, as últimas concorrem para o alcance das primeiras, ou vice-versa? 

Analisando as competências gerais, podemos afirmar que as competências 

conhecedor, sabedor, culto e informado correspondem a uma vertente cognitiva de 

assimilação pura de dados. Já as competências de autoavaliador, questionador, 

investigador, sistematizador e organizador promovem a autonomia do sujeito, 

correspondendo a um nível cognitivo, mas lógico-operativo-crítico. 

Responsabilidade, respeito pela diferença do outro, cuidador de si e do outro 

encaixam nas competências sociais, morais e afetivas. Criatividade será uma 

competência à parte, sendo plausível que todos nascemos de certa forma livres 

pensadores, “sem autocensura”, mas à medida que somos iniciados na escola e 

vamos adquirindo ofício do aluno, (Perrenoud, 1995), somos ensinados e 

aprendemos a ser cada vez menos criativos, ao contrário do que preconizam as 

boas intenções do currículo e do perfil dos alunos à saída da escolaridade 

obrigatória. 

Ora, na análise deste documento, é caso para dizer que o mundo está cheio 

de problemas que requerem a formação de um exército de resolvedores. A 

influência de estruturas transnacionais, clara e assumida, sobre as políticas 

nacionais, deriva, principalmente, da Comunidade Europeia e da OCDE. Convém 

recordar o contexto em que este documento foi desenvolvido: 2017, na ressaca de 

uma grave crise económica nacional, provocada inicialmente por uma crise de 

divida pública, estendida a uma crise bancária com contornos, no mínimo, muito 

pouco éticos. O documento que regula o perfil do aluno surge como um caderno 

de encargos para fabricar sujeitos à prova de crise económica, não de valores, e 

constitui uma declaração velada do poder, sussurrando que numa futura crise, 

pode não ser capaz de amparar os mais desprotegidos. Portanto, há que salvar o 

sujeito da miséria futura injetando-lhe doses de “empreendedorite” e de “resolvitite 

criativa”: 
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Parece clara uma tentativa de manter um certo ADN na educação, de 

estabelecer um código genético sobre o que o estudante deve ser e como operar 

na aprendizagem. Estabelecem-se assim perfis que não são “uniformizadores”, 

mas “quadros de referência”. À imagem do fordismo, o estudante pode ser plural 

dentro deste quadro negro de referência branca. E o estudante será muito 

criativo porque nesse quadro terá muitas possibilidades. (Assis, 2017: 791) 

 

Assis vê o diabo sob a aparência do ghost in the machine, escondido no 

documento que regula o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. 

Atentemos ao título do documento, que é de associação fácil a um documento que 

regula o controlo de qualidade de um qualquer objeto de consumo. O termo 

“fordismo” certamente se refere a esse conceito de linha de montagem. 

O risco evidente de um currículo orientado para a formação de seres 

instrumentalizados para desempenharem um papel predeterminado na sociedade, 

é o de estarmos a agir o aluno num contexto progressivamente desumanizado, 

desumanizando-o. O cuidado com os pormenores é notório: questões de 

comportamento biológico como “cuidador de si e do outro” ou, mais 

especificamente, "controlar e dominar o corpo segundo a natureza da atividade e 

os contextos em que ocorrem" (Gomes et al., 2017: 17). Todo o documento é 

funcionalismo, estandardização e condicionamento do sujeito, para que no papel 

de aluno adquira e adira, no seio da organização escolar formal, a uma cultura do 

desempenho, elevada performatividade académica e competitividade que possa 

ser replicada noutras organizações. Só assim é assegurada a sua sobrevivência. 

Impondo a lei do mais apto como norma, não há então lugar para as diferenças 

nas organizações escolares e profissionais, diferenças de ritmos e expressão de 

subjetividades, e isto conduz, ao individualismo isolacionista, a estratégias 

defensivas, competitividade exacerbada e recurso a subterfúgios para vencer. 

Ninguém pode ser feliz e sentir-se realizado habitando este paradigma (Perrenoud, 

1995).  

Nesta lógica de fabricação do sujeito, todo o tempo passado na escola deve, 

então, ser totalmente ocupado com o labor da construção do conhecimento. Existe 

horror ao vazio nas sociedades modernas, subjugadas às leis de mercado, onde o 

ócio é visto como o princípio da degradação moral. Ócio, que na Grécia Antiga era 

considerado um símbolo de status social, um espaço-tempo destinado à partilha 

da especulação sobre as questões das mais mundanas às mais profundas do ser 
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humano, e hoje é visto como quase indigência, pois só quem não tem ocupação 

profissional, tem tempo para “perder”. Dois milénios depois, passámos todos a ser 

escravos do tempo útil: 

 

Tudo aquilo que não é útil é desprezado porque o tempo é demasiado precioso 

para que nos percamos em especulações. (Diderot cit. in Ordine, 2017: 11). 

 

A tal nível de exigências soma-se o facto do programa e da carga horária da 

disciplina, desde as primeiras reformas educativas pós 25 de abril, terem vindo, 

lamentavelmente, a perder protagonismo na formação específica dos alunos. A 

última desvalorização ocorre com a redução do programa curricular da disciplina 

de 3 para 2 anos, o que fez comprimir os tempos letivos a dedicar a cada conteúdo 

programático, quando o programa continuou basicamente o mesmo. Tal facto tem 

vindo a afetar a qualidade das aprendizagens, como atestam os exames nacionais 

finais da disciplina que registam um aparente decréscimo de complexidade nos 

problemas propostos18. Simultaneamente, um cada vez menor leque de cursos 

universitários a requer como prova de ingresso. 

Esta política de nivelamento pelo menor denominador comum prejudica o 

aluno, demitindo-o de incrementar os seus níveis de desempenho cognitivo, e 

pressupõe uma normalização limitadora das aprendizagens 

 

Reproduzir um saber não é a mesma coisa que construi-lo. Nesta óptica, a 
responsabilidade do professor é transmitir o saber de tal modo que esta 
construção pessoal seja possível (...) dado que o saber não é estático, mas sim 
dinâmico, convém "pará-lo" numa dada altura, nem que seja de modo provisório, 
a fim de situar pontos de referência. (Barth, 1997 cit. in Rebelo; Xavier, 2001: 4) 

  

Assumindo o valor instrumental da Geometria Descritiva os docentes, que 

para todos os efeitos, são prestadores de serviços mandatados pelo Estado, não 

podendo renegar o caderno de encargos que configura o currículo formal. 

Remetem assim, muitos deles, a sua ação para um nível meramente instrutivo, ao 

invés de, em primeira instância, estarem alerta para as implicações do seguidismo 

 
18 À data de entrega deste relatório já se verificou que, a primeira fase do Exame Final Nacional, 
apresentou aos alunos dois enunciados de maior complexidade, o que provocou o decréscimo 
da média nacional em quase 2 valores. Este facto denuncia que nas aulas talvez se pudesse 
aprofundar mais o estudo da Geometria Descritiva, especificamente, propondo problemas de 
“engenharia reversa”, em que o estudante tenha de pensar o problema por antecipação, ao 
invés da lógica aditiva, sequencial, da sua resolução por etapas. 
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acrítico do que está veiculado no referido “caderno de encargos” em detrimento da 

de posturas mais reflexivas na produção de encontros de aprendizagem (Atkinson, 

2006), respeitadores dos sujeitos que são os alunos. 

Focando a “lente” no ensino da Arte (e como tal, no ensino da Geometria 

Descritiva e do Desenho), Atkinson considera que o senso comum o concebe, 

preconceituosamente, como uma contradição ao poder do Estado, i.e.; atribuímos 

à Arte, num gesto de romantismo severo, potencial de reivindicação disruptivo, 

reacionário e de desobediência sobre um determinado status quo, onde se inserem 

a cultura escolar, a omnipresença do currículo, os mecanismos de controlo, as 

coreografias didáticas cristalizadas, os processos de seleção e a herança 

historicista imposta aos estudantes que estão sob o domínio do sistema de ensino 

tutelado pelos Estados. O autor identifica no sistema de ensino atual uma espiral 

redutora, de estandardização de metodologias, que requer um treino sistemático 

das mentes dos docentes para ensinar “de uma certa maneira”, ou seja, de uma 

homogeneizarem a interpretação da função docente, principalmente porque esta 

se encontra formatada pelo currículo/programa. Denuncia, ainda, que tais 

mecanismos de estandardização trazem consigo uma espécie de incompetência, 

uma vez que, por via desse processo unificador de processos didáticos, os 

docentes vêm-se incapazes de se reposicionarem sobre uma determinada forma 

de ver as heranças culturais e gnosiológicas. É com base nestes mecanismos que 

se torna possível perpetuar a herança dos vencedores da história. O ensino das 

artes, incluindo a Geometria, situa-se nesta dicotomia, que dita que as heranças 

do professor se ajustem à realidade do campo da arte e ao universo individual do 

estudante, confrontando as competências universais definidas pelo poder com as 

suas necessidades. 

 

 

Capítulo 2. Das convicções à praxis docente – uma formação em perspetiva 

 

1. Preâmbulo 

Um aspeto incontornável na minha relação com as dinâmicas do estágio 

pedagógico prende-se com o facto de eu já me encontrar no exercício de funções 

docentes. Esta particularidade facilitou a minha integração nos diversos grupos-
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turma e foi um fator facilitador dos trabalhos subsequentes. Desde logo me 

apercebi de que o meu contributo teria necessariamente de ser dinâmico, na 

medida em que o espaço-tempo e o funcionamento orgânico da aula não me eram 

desconhecidos. Acima de tudo, privilégio maior resultava da possibilidade de 

contrastar a minha prática docente com outras, necessariamente diferentes, num 

diálogo saudável entre as posições de estagiário e de docente. Perspetivava, no 

contato com realidades pedagógicas díspares, capitalizá-las em tomadas de 

posição reflexivas, comparticipando mudanças na minha ação como docente.   

A condição de, enquanto estagiário, desempenhar de funções docentes, e 

na mesma disciplina tutelada pelo professor cooperante - Geometria Descritiva A, 

aos 10.º e 11.º anos -, foi, de certa forma, facilitadora do trabalho e cumplicidades 

subsequentes. Preconizou-se, desde o primeiro momento, uma docência 

coadjuvada que seria enriquecedora para o professor cooperante, estagiário e 

alunos. O objetivo principal, era fazer com que os últimos beneficiassem de uma 

dinâmica letiva diferente, enriquecida pela exposição a diferentes pontos de vista 

e modos de comunicar os sucessivos conteúdos programáticos.  

O trabalho contínuo e direto com o professor cooperante revelou-se 

precioso, no sentido em que facilitou a necessária atualização, em tempo útil, da 

informação sobre todas as particularidades que revestiram o meu trabalho no 

âmbito do estágio pedagógico. Possibilitou, ainda, elos entre mim e docentes que 

tutelavam as disciplinas observadas, implementando um trabalho em rede, tão 

pertinente e necessário em qualquer atividade docente. 

Assim sendo, a minha presença nas aulas de Desenho A (10.º ano), de 

Oficina de Artes (12.º ano) e de Educação Visual (9.º ano), contribuiu para uma 

maior diversidade de contextos e práticas a problematizar, com uma participação 

mais estreita, no âmbito da disciplina de Desenho A, que consistiu no 

desenvolvimento de um trabalho de campo - “Desenho Taxonómico” - e, mais 

tarde, já num modelo de ensino à distância, uma apresentação sobre a 

representação do corpo humano fazendo a ponte entre a visão sobre o desenho 

anatómico de Dürer até à multiplicidade de modos, meios e técnicas atuais.  

As reflexões que se seguem incidirão então nos processos de formação 

experimentados nas disciplinas de Geometria Descritiva A (10.º e 11.º anos) e 

Desenho A (10.º ano). Os contornos do envolvimento com estas disciplinas 

obedeceu à intenção de trabalhar de forma direta e continuada com o professor 
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cooperante; ao interesse em desenvolver uma prática reflexiva e contrastada com 

a minha própria praxis docente; à possibilidade de estabelecer pontes efetivas 

entre o exercício da Geometria Descritiva A e o Desenho A, materializáveis em 

sinergias profícuas, na ótica da minha formação docente e das experiências dos 

alunos. 

 

 

2. Observar para conceber e planificar com sentido  
 

2.1. Das dificuldades e relutâncias dos alunos aos desafios e oportunidades  
 

• Geometria Descritiva A 

Para que serve a Geometria Descritiva? Para quê aprender esta nova 

linguagem? De que me servirá no futuro? As questões mais frequentes que os 

alunos produzem relativamente à disciplina de Geometria Descritiva A parecem 

derivar da falta de vínculo que poderá existir entre eles e esta nova linguagem, que 

lhes parece, à primeira vista, obscura, e sem propósito ou utilidade visível na sua 

aprendizagem. Também é frequente ouvir desabafos como “- Para que estou a 

aprender esta disciplina tão difícil?”; ”- Quando concluir o secundário nunca mais 

irei precisar destes conhecimentos na minha vida futura; porquê valorizar os 

conhecimentos abordados nestas aulas?”, sintomáticos do gradual desprestígio da 

Geometria Descritiva no currículo (cf. capítulo 1, desta parte). Que dificuldades e 

relutâncias os alunos encontram, então, especificamente, no estudo da Geometria 

Descritiva?  

Além do lugar comum do “ver no espaço”, que procurarei desmistificar, as 

principais e mais limitadoras dificuldades que os alunos demonstraram na 

aprendizagem da Geometria Descritiva foram: a incompreensão das “mecânicas 

inerentes à dupla projeção ortogonal e o desconhecimento das propriedades 

específicas das diferentes “peças do jogo” (ponto, reta e plano). Sendo uma 

linguagem nova (embora não completamente, uma vez que são abordados 

conceitos geométricos na disciplina de Educação Visual, nos 2.º e 3.º ciclos), 

alguns estudantes podem experimentar um verdadeiro terror a esta nova área do 

saber, provocado, precisamente, pela forma como lhe são apresentados os seus 

fundamentos. A forma e o modo como estes conceitos basilares são introduzidos 
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é fulcral para o futuro desenvolvimento das aprendizagens essenciais previstas 

para a disciplina.  

Com efeito, sem a aquisição e naturalização dos conceitos-base do ano 1 

(10º e 11º), os alunos, ao iniciarem os módulos previstos para o ano 2 (11º ou 12º) 

(cf. capítulo 1, desta parte), cedo demonstrarão fragilidades na compreensão de 

novos saberes cujos processos de resolução assentam em postulados prévios. 

Fruto desta incompreensão, tendem, gradualmente, a demitir-se das dinâmicas 

das aulas, mergulhando numa apatia, angustiante para o docente. Basta o aluno, 

na transição de nível, não realizar um estudo mínimo durante a interrupção letiva 

de verão para, imediatamente, perder grande parte do capital de conhecimento 

conquistado ao longo do ano letivo anterior: 

 
[Confirmei] a heterogeneidade do grupo no que concerne à aquisição, ou não, 

dos pré-requisitos necessários para a resolução dos problemas apresentados 

pelo professor. O grupo também se mostra heterogéneo ao nível do 

investimento pessoal na busca pela aquisição das competências base da 

disciplina – tal facto está diretamente relacionado com a primeira constatação. 

(…) O estudo da Geometria Descritiva exige uma tal concentração e 

comprometimento desde a primeira aula que é natural que alguns não consigam 

manifestar essa constância de espírito, pelo que existe o perigo de em dado 

momento se sentirem perdidos num limbo de vocabulário específico e 

procedimentos gráfico-espaciais que não compreendem e não dominam. Um 

dos grandes desafios é o de ser sensível aos diferentes ritmos de aprendizagem 

dos alunos, e preocupar-se em os munir de certas competências lógico-

espaciais que lhes permitam conseguir vislumbrar os processos de abordagem 

e resolução dos desafios propostos. No entanto, há que evitar paternalismos 

sob pena de o trabalho pedagógico do professor se resumir à “programação” 

dos alunos em máquinas de resolução de problemas, executando meros 

receituários gráficos (…) ao invés de os emancipar (…). Notas de estágio, 8 de 

outubro de 2019 

 
 

• Desenho A 

As aulas realizadas no regime de observação coparticipada possibilitaram 

aferir problemas relacionados com as dinâmicas da aula: a relação docente-

discente; a ortodoxia do programa de Desenho A; o impacto dos pontos prévios 

nos estados de espírito dos alunos. 

Foi visível, desde o primeiro contato com a turma em ambiente de aula de 

desenho, a existência de alunos mais e menos motivados pelo exercício do 

desenho, ou seja, com um maior ou menor grau de envolvimento emocional com o 

desenho. Tal era observado na tensão com que iniciavam os exercícios propostos: 
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os menos comprometidos com a disciplina, fruto do seu desprendimento, 

suspendiam o sentido crítico e eram facilmente vítimas do preconceito preexistente 

sobre as formas a representar. Isto era patente quando se observava que um aluno 

permitia que a informação sobre o objeto interferisse na sua representação 

objetiva, segundo um determinado ponto de vista. Exemplo: é suposto que o aluno 

desenhe um vaso de barro, em forma de tronco de cone. Ele sabe que o fundo do 

vaso e a sua abertura têm a forma circular, mas do seu ponto de vista, este apenas 

deveria percecioná-los como elipses. O conhecimento que preexiste (formas 

circulares) interfere na representação, e o aluno, inconscientemente, representa a 

elipse um pouco mais aberta do que realmente vê. É como que uma espécie de 

interferência do estereótipo da forma sobre a forma de o representar; mas os 

alunos que estão mais comprometidos com a disciplina também caiem no mesmo 

logro. O que parece diferir é que nestes, o erro tem outro significado porque estão 

mais sensíveis à carga simbólica do julgamento docente, ficando impactados com 

uma pressão e frustração ainda mais elevadas. O receio de errarem, tolhe-lhes a 

concentração, os movimentos, o olhar e o discernimento – ora, é precisamente o 

receio de errar que provoca o erro. Acresce que, sendo um grupo-turma do 10.º 

ano, possuindo pré-requisitos que transitam do 3.º ciclo, têm ainda escassa 

experiência no exercício do desenho mimético, proporcionado e medido, que os 

leva a coparticiparem na existência dos equívocos formais referidos. Veja-se o 

registo da primeira aula assistida: 

 

o grupo de estudantes foi confrontado com o desafio de representar, através de 

um desenho diagramático, medido e de proporções rigorosas, um conjunto 

composto por 2 vasos de barro, com forma de tronco de cone. O objetivo 

principal do exercício é o de educar o olhar sensibilizando-os para a 

necessidade de estabelecerem relações proporcionais, aferir corretamente 

ângulos e tomar consciência do efeito perspético, único, que a visualização dos 

objetos oferece sob determinados pontos de vista. (…) Notei dificuldades na 

aferição de relações de medida e de ângulos, que afetaram a representação, no 

papel, das elipses das bases e aberturas dos vasos. Revelam, também, imensa 

hesitação no lançamento de linhas estruturais, que se querem retas e com 

ângulos precisos. Existe uma imensa dificuldade em desenhar usando o braço; 

usam o punho e, devido a esta prática, as linhas rapidamente assumem uma 

trajetória curva – devido à natureza da articulação dos ossos do pulso, que 

apenas permitem um movimento “de compasso”. O uso da borracha foi 

intensivo. Fui tentando sensibilizá-los, discretamente, para a necessidade de 

uma aferição rigorosa de ângulos e relações dimensionais, e para um correto 

posicionamento do corpo – que não deve sofrer alterações, porque alteram o 

ponto de vista sobre os objetos, introduzindo ambivalência na representação 
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das formas – e do procedimento correto para o lançamento de linhas estruturais 

retas – isto é, lançar as linhas com um movimento braçal, ao invés da um 

movimento do carpo. Notas de estágio, 15 de novembro de 2019 

 

No decorrer das atividades descritas percebo que a minha intervenção junto 

dos alunos não gera o mesmo grau de tensão produzido pelas intervenções do 

professor titular. Com efeito, a figura do professor de Desenho, no abstrato, exerce 

invariavelmente um papel de poder, fruto da sua condição de avaliador e executor-

mor do currículo. O olhar vigilante, geralmente sobre o ombro do aluno transmite-

lhe, invariavelmente, mais tensão, alguns até o sentem como uma transgressão, 

uma violência sobre o seu íntimo, tal o envolvimento emocional com o próprio 

trabalho. Bem-intencionada, a crítica construtiva do professor, por mais tato 

pedagógico que empregue, geralmente é confundida por um ataque pessoal, o 

que, mais uma vez, sublinha a intensa carga emocional que é colocada em marcha 

sempre que um sujeito desenha. Esta hipersensibilidade é, de todo, incompatível 

com o modelo escolar, ávido de respostas prontas e certas, amigo da perfeição e 

punidor do erro mediante a atribuição de classificações desprestigiantes e, 

lamentavelmente, estigmatizantes. 

O exercício do desenho é, em essência, um dos mais gloriosos momentos 

de liberdade do sujeito. É comum verificar que qualquer aluno, independentemente 

de ser “aluno de artes”, desinteressado da aula a que assiste, invariavelmente se 

entrega ao exercício da garatuja. Esta é a saída de emergência do espaço da aula 

e transforma-se num arauto da liberdade. Ironicamente, é comum verificar que os 

“alunos de artes” têm uma maior produção gráfica em aulas de Português, 

Filosofia, etc. do que nas próprias aulas de desenho. Haverá maior prova do 

potencial nefasto do professor de desenho?  

Surgiram então duas questões que considero centrais na didática do 

desenho: como quebrar, ou subverter, a presença do paradigma formalista do atual 

currículo, de pendor normativo, dogmático e instrumental, tão violentamente vertido 

para o ensino do desenho? Que alternativas pedagógicas podem configurar-se 

como possibilidades para a docência do desenho? Como lidar com discursos e 

práticas no ensino do desenho que são encorajadas, enquanto outras são 

censuradas19, sabendo que “tais fechamentos em relação às experiências e 

 
19 Por exemplo: a proibição do uso da borracha para apagar, o uso obrigatório de determinados materiais para 
determinadas propostas de trabalho, um formato/tipo de suporte imposto, etc. 
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valores [dos alunos] podem causar uma sensação de desorientação ou, às vezes, 

sentimentos intensos de intolerância que podem levar à violência” (Atkinson, 1998: 

45)?  

 

 

2.2. Do aprender com as observações reflexivas para conceber e planificar 

com sentido 

 

• Geometria Descritiva A: uma geometria humana, viva  

Recusando ser apenas um elemento estranho ou apêndice da aula, 

rapidamente optei por um posicionamento bivalente, intercalando curtos períodos 

de análise reflexiva sobre as ações do professor cooperante e longos períodos de 

interação direta com ele e com os alunos. Entrosado com o tema da aula, ia 

suprindo dúvidas dos alunos, sempre cuidando de posicionar-me em sintonia com 

as estratégias e opções didáticas do professor. A completa familiaridade com os 

assuntos da aula, associada ao meu voluntarismo, permitiu-me auxiliar, com 

sucesso, as dinâmicas da aula e, rapidamente, granjear a confiança dos alunos - 

um capital precioso que urge conquistar e cuidar desde a primeira aula. Neste 

sentido, a experiência vivida constituiu uma rara e valiosa oportunidade de realizar 

uma prática docente reflexiva, facilitada pela possibilidade de análise crítica sobre 

o desempenho de um par pedagógico e apoiada em salutares debates de ideias 

nas “entrelinhas” das aulas. 

Um dos aspetos mais relevantes da minha formação enquanto estagiário foi 

o testemunho da prática letiva do professor cooperante, pela sua enorme dimensão 

humana e pela sua forma de apresentar os conteúdos programáticos, procurando 

ir além de um repertorio meramente instrucional, preocupando-se, genuinamente, 

com o crescimento dos alunos como seres autónomos, pensantes e 

corresponsabilizado-os pela sua vida escolar, procurando, ativamente, provocar 

questionamentos importantes sobre os seus papeis individuais, familiares e 

sociais.  

A sua preocupação e respeito para com a formação social e cívica dos 

alunos, um aspeto para o qual estava pouco sensibilizado, tornou-se visível desde 

o primeiro minuto, pela ligação afetiva muito forte com os alunos dos seus grupos-

turma: 



50 
 

 

Outra experiência valiosa e importantíssima para os alunos, foi a mensagem 

cívica transmitida pelo professor quando alguns, impotentes para resolver os 

exercícios propostos, desistiram de pensar sobre os mesmos e pediram para 

sair da aula, entregando a ficha de avaliação sumativa parcialmente resolvida. 

Perante tal falta de resiliência, o professor recusou aos alunos o ‘prémio’ de 

saírem mais cedo da aula frisando o facto de que tal ato, além de constituir uma 

desconsideração para com o esforço dos restantes colegas, em obter as 

respostas corretas da ficha de avaliação sumativa, passaria uma mensagem 

errada, de premiação da falta de estudo e de resiliência. Notas de estágio, 22 

de novembro de 2019 

A aula iniciou com uma intervenção de cariz “corretivo” do professor a dois 

alunos que chegaram atrasados à aula sem apresentarem qualquer justificação 

ou apresentarem desculpas pelo facto. Tal episódio é digno de registo mais 

pormenorizado uma vez que constituiu um momento de formação cívica e social 

dos alunos. O professor afirmou que “…é inqualificável um aluno chegar 

atrasado a uma aula, entrando sem pedir licença e sem fornecer uma explicação 

sobre o motivo do atraso”. Sublinhou que a aula é da responsabilidade do 

docente, tutelada e regida por este e não pela vontade dos alunos. Reforçou, 

ainda, que o evento não só o desrespeitou, mas também aos colegas, que viram 

interrompida uma linha de pensamento sobre o assunto exposto… Notas de 

estágio, 26 de novembro de 2019 

 

Estas observações em contexto de sala de aula, permitiram-me refletir 

acerca da minha praxis - encontrava-me demasiado próximo da minha persona 

como instrutor -, tornando premente a necessidade de encontrar caminhos para 

exercer uma ação mais formativa ao nível social e humano. 

A Geometria Descritiva, como ciência da comunicação do tridimensional em 

suporte bidimensional, predispõe-se a ser ensinada através da imersão dos alunos 

nos elementos basilares da geometria – ponto, reta e plano –, que podem ser 

percecionados realizando uma apropriação eficaz dos conceitos subjacentes às 

mecânicas geométricas através dos sentidos, ao invés de apenas confiarem no 

“verbo” e na contemplação dos grafismos didáticos para a sua compreensão. Aqui, 

a aprendizagem com o corpo, ou cinestésica, tem um papel fundamental. O 

levantar do lugar, assumir o espaço da sala como sendo parte do referencial da 

Dupla Projeção Ortogonal e posicionar, por exemplo, uma régua ou o braço, 

passando pelas posições caraterísticas dos diferentes tipos de reta relativamente 

às paredes e chão da sala, contribui para estabelecer um contato mais estreito com 

as ditas “peças do jogo”, como se de uma “maqueta viva” se tratasse. Os 

postulados parecem assentar melhor depois desta experiência direta: 
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Achei particularmente relevante o exercício de aprendizagem com o corpo. O 

professor orientou uma dinâmica em que os alunos moviam a cabeça em função 

da projeção que veriam (olhar em frente: projeção frontal; olhar para baixo: 

projeção horizontal; olhar para o lado: projeção lateral). Este pequeno exercício 

mostrou a naturalidade com que se pode passar da projeção horizontal para a 

frontal, e a rotação menos natural e mais complexa da passagem da projeção 

horizontal ou frontal para a projeção lateral. Constatou-se aqui um paralelo 

interessante com a própria metodologia da 3ª projeção, que exige o rebatimento 

do plano lateral de projeção. Notas de estágio, 11 de outubro de 2019 

 

A aula iniciou com o pequeno ritual adotado, habitualmente, pelo professor, que 

consiste em pequenas coreografias onde os alunos “materializam” com o auxílio 

do braço, a mão e uma caneta ou régua, a posição relativa de cada tipo de reta 

no espaço. Reconheço neste pequeno exercício coreográfico um potencial 

interessante de inscrição/acomodação dos conceitos que rodeiam o alfabeto da 

reta. Notas de estágio, 8 de novembro de 2019 

 

Essencial também é que o docente esteja constantemente atualizado sobre 

o mundo e as vivências do estudante. Tal implica um estado de permanente 

inquietação e curiosidade às mudanças nos ecossistemas juvenis e, 

consequentemente, para com as transformações do mundo - na ordem do dia 

encontra-se, por exemplo, as rápidas mudanças nos paradigmas da comunicação 

digital, instantânea, viral e acessível, e no seu papel transformador nos modos de 

socializar, trabalhar e aprender. Munido de informações atualizadas sobre o 

quotidiano dos alunos, realizando ligações com o mundo real, o docente pode 

então construir comunicações mais tangíveis, eficazes e apelativas: 

 
Curiosa (…) foi a analogia do sistema de planos constituído pelos planos de 

projeção e bissetores, observados de perfil, como “o moinho” (eu próprio tenho 

uma analogia, a do “asterisco”). Notas de estágio, 4 de outubro de 2019 

 

É desejável que o docente se conceptualize como aluno em relação à 

necessidade formativa no que diz respeito à vivência da ludicidade. Assim, e no 

que concerne à abordagem dos conteúdos programáticos foi refrescante, e de 

certa forma lúdico, verificar a forma assíncrona com que o professor cooperante os 

ia desafiando ao longo das aulas, pintando um “quadro” com os conteúdos 

programáticos de uma forma que descrevo como “impressionista”20. Também 

recorria bastante à tática “hollywoodesca” de ir deixando um ou outro “cliffhanger” 

 
20 O conceito mais apropriado que encontrei para descrever a prática do professor cooperante 
na abordagem ao ensino da Geometria Descritiva. 
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que, posteriormente, ia potenciando junto dos alunos, proporcionando-lhes 

momentos de espanto e admiração. 

Verifiquei com agrado que este modo particular de aproximação aos 

alunos provocava, não só espanto pelo reconhecimento da pouco aparente 

correlação entre conteúdos programáticos, mas também curiosidade sobre o que 

viria a seguir, impelindo-os, em autonomia, a explorar o manual da disciplina em 

busca dos elos perdidos. Este envolvimento implícito dos alunos relativamente aos 

conteúdos programáticos mostrou-me a possibilidade de implementar abordagens 

pedagógicas que divergissem do ensino normativo, de caráter aditivo, sequenciado 

por etapas, que providenciam experiências letivas mais enriquecedoras, 

interessantes e significativas. 

Pensando na aplicabilidade do L-by-D no ensino da Geometria Descritiva, 

assisti a dinâmicas de sala de aula em que o professor cooperante mobilizou os 

atores principais (alunos), desenvolvendo uma atividade prática ou teórica. Por 

exemplo: a construção de uma maqueta; a encenação de uma situação espacial 

específica, envolvendo elementos geométricos; concebendo problemas originais 

em que se inscrevem determinados itens do programa da disciplina; realizando 

uma “aprendizagem com o corpo”, mobilizando-se os temas e conceitos no espaço 

físico da escola 

Em suma, das observações anteriores, refleti sobre as estratégias 

pedagógicas usadas pelo professor cooperante que implicam a relação direta e 

corporal do discente com os saberes específicos da Geometria Descritiva, 

nomeadamente as coreografias espaciais e o gosto pelas mnemónicas como 

processos de inscrição efetiva e afetiva do conhecimento factual no aluno, cujo 

potencial se revelava na criação de relações de pertença relativamente aos 

postulados da Geometria. 

As diferenças operativas, didáticas e epistemológicas dos saberes 

geométricos, em contraste com os saberes convocados nas restantes disciplinas 

é palpável, mesmo tendo em conta o formalismo e a contribuição da geometria no 

desenvolvimento da ação artística, especialmente no exercício do desenho. As 

dinâmicas intrínsecas a cada uma destas áreas do saber são agidas e diferem, não 

só devido a diferenças de abordagem específicas a cada docente, mas também 

contrastadas, justamente, pela ligação mais evidente, relativamente à Geometria 

Descritiva, de campos do saber como a matemática e a lógica proposicional.  
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• Desenho A: desobedecer pela abertura a novas possibilidades 

lexicais 

Em Desenho A, o envolvimento com o grupo-turma seguiu uma continuidade 

lógica, fruto de laços prévios, já que também frequentava Geometria Descritiva, 

cujas aulas foram tidas em linha de conta para problematizar o ensino do desenho 

e as dinâmicas da aula: a relação docente-discente; a ortodoxia/dogmatismo 

existentes no programa de Desenho A; e os estados de espírito dos alunos.  

Aqui, o docente poderia optar por uma abertura do seu programa à 

experimentação de diferentes técnicas, suportes, materiais, conceitos, modos de 

fazer e gostos trazidos a jogo por cada aluno, tornando claro o papel do professor 

como um agente facilitador da autorregulação entre os alunos nestes jogos 

multimodais, promovendo um diálogo pluralista e estimulando o sentido crítico 

individual e coletivo. São salutares os momentos de intermutabilidade de papeis, 

em que se permita ao aluno ser, em determinado momento, autogovernado pelas 

conclusões dos seus próprios experimentos. 

A observação de tais práticas conduziu-me a Atkinson (2017) e ao conceito 

de pedagogias especulativas como hipótese de desobediência aos ditames da 

estandardização do programa, do currículo e da didática do desenho. É sugerido 

então que a aula se torne espaço de procura de lógicas/conceitos inerentes ao 

posicionamento individual de cada estudante, privilegiando sempre a 

experimentação como via para o autoconhecimento e para o (re)conhecimento do 

outro; para criar um sentimento de pertença em relação ao campo do saber onde 

se movem, facilitando encontros pedagógicos.  

Refém das noções de valor e da sua quantificação seletiva dos alunos, a 

pedagogia atual analisa e escrutina o seu desempenho segundo critérios 

empedernidos e cristalizados nos valores da arte do século XIX. Inverter esta lógica 

é procurar o que é importante para cada um dos alunos, suas preocupações e 

objetivos, e, simultaneamente, o ethos e pathos de uma prática docente reflexiva. 

Este novo paradigma, que poderá libertar a aula para se constituir como uma 

ecologia de práticas é diametralmente oposto à visão tradicionalista que assenta 

nos binómios, questão-resposta, certo-errado, capaz-incapaz, belo-feio, 

apropriado-inapropriado, e que coloca “fora de jogo” todos aqueles que não 

encaixam na lógica dominante. 
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Perante este “abrir a lente” para o que é valorizado e desvalorizado no 

ensino do desenho, não pude deixar de evocar o olhar cirúrgico, preciso e sensível 

de Roland Barthes no seu prefácio ao catálogo “Cy Twombly: Paintings and 

Drawings” e no ensaio “The Wisdom of Art” (Barthes; Lavers, 1991). A sua leitura, 

juntamente com a “abertura de léxico” experimentada nestas aulas, forneceu-me 

pistas para pensar uma proposta alternativa de levar o desenho à sala de aula (ou, 

como veremos, fora dela), com potencial de refutação dos dogmas que revestem 

a sua prática, as normas, as técnicas e os materiais estandardizados, e 

consequentemente, o caráter dos exercícios propostos. Nos exemplos desviantes 

das lógicas que regeram a arte ocidental na transição para o século XX, a chave 

para a obra de Twombly, segundo Barthes (1991), reside nos recursos plásticos 

usados e gestos de afastamento das boas práticas académicas da pintura e do 

desenho, tidas como inaptidões ou gestos de desafio pelos atuais critérios de 

avaliação da disciplina de Desenho A: arranhar, um constante lavrar de linhas no 

suporte, por vezes impacientes e obsessivas, como se fossem casualmente 

desenhadas num momento de pura distração ou aborrecimento; manchar, 

manchas impressas no suporte com uma força de esmagamento, assumindo o 

caráter intrínseco de uma mancha na pele, ou uma despigmentação, algo que está 

lá mas antes sugere uma ausência; palimpsestos, do grego antigo παλίμψηστος, 

transl. "palímpsêstos", "aquilo que se raspa para escrever de novo": πάλιν, "de 

novo" e ψάω, "arranhar, raspar"21, tentando, de forma despreocupada, cobrir 

outras marcas produzidas previamente no suporte, como que um fugitivo que tenta 

apagar o seu próprio rasto; ocultando as suas marcas com outras marcas, mas 

cujo somatório das originais e posteriores produzem uma poética semelhante 

(idem). Estes recursos plásticos perseguem, assim, uma certa ideia de “sujidade”, 

dissonante com o exigido nas respostas dos alunos, de transgressão dos dogmas 

da “boa arte” que se contrapõem à ideia de desenho clínico, rigoroso, bem medido, 

refém dos “bons usos” dos materiais riscadores tradicionais; noções que subjugam 

o Desenho a uma espécie de metodologia projetual, uma gramática tradicionalista 

que promove a necessidade de um incessante ato de produção baseado na 

repetição, via para alcançar a perfeição técnica e o seu polimento exaustivo, e a 

punição com classificações inferiores pelo desrespeito pelas normas.  

 
21 in https://pt.wikipedia.org/wiki/Palimpsesto  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Palimpsesto
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É esta abertura a novos reportórios estilístico-formais que se deve 

agregar à negação do uso normativo dos materiais de registo usados (inclusive, 

abrindo o leque a novos materiais que não os tradicionais: grafite, carvão, aquarela 

etc.) que permitirá implementar o exercício do desenho como pessoal, de 

liberdade, criatividade e de emoções. Saint-Exupéry realça esse carater único e 

pessoal do desenho. As possibilidades de comunicação embatem nas mentes 

empedernidas do adulto, sustentadas na experiência de Land e Jarman (1968)22. 

Na escola aprende-se a não ser criativo, no sentido lato do termo. A criatividade 

que “o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória” preconiza é uma 

criatividade ao serviço da resolução de problemas, baseada num repertório de 

estratagemas que o aluno coloca em ação e que se confundem com criatividade. 

Ernesto23 que não gostava da escola porque lá só ensinam coisas que ele 

não compreende, deveria ter-se sentido ainda mais miserável na aula de Desenho 

A, onde certamente lhe teriam tentado ensinar aquilo que ele sempre soube. 

Desenhar é tão natural no sujeito como comer ou dormir. Então, ensinar o quê? 

 

 

3. Da planificação à dinamização da Unidade Didática: recursos e 

possibilidades de ação 
 

• Geometria Descritiva A 

A iniciação dos alunos ao um novo tema programático da Geometria 

Descritiva exige uma redobrada atenção do docente, na implementação de 

estratégias específicas que proporcionem ao estudante uma familiaridade menos 

violenta relativamente aos novos postulados a aprender. Neste sentido, o docente 

deve preparar cuidadosamente os seus dispositivos de forma a que estes possam 

 
22 De acordo com o Teste de Criatividade de George Land e Beth Jarman (1968), as crianças 
mais jovens são como que génios criativos, e vão “perdendo” criatividade à medida que 
crescem. O estudo envolveu um grupo de 1600 crianças de 5 anos, consistindo num conjunto 
de tarefas que requeriam criatividade: 98% manifestaram uma criatividade profícua. As 
mesmas crianças foram submetidas aos mesmos testes com 10 anos: apenas 30% registavam 
o mesmo nível de criatividade demonstrado aos 5 anos. Repetidos os testes 5 anos mais tarde, 
já só 12% tinham o mesmo resultado. Usando os mesmos testes em 280 000 adultos, apenas 
2% manifestaram altos níveis de criatividade. Os autores concluem que, fruto da sujeição a um 
currículo normativo e estandardizado, os sujeitos vão “aprendendo a ser menos criativos” ao 
longo da sua formação (Land; Jarman, 1992). 
23 Personagem do conto de Marguerite Duras “Ah! Ernesto!”, de 1971, dado a conhecer ao 
autor sob a lente de Jean-Marie Straub e Danièle Huillet na curta-metragem “En rachachânt”, 
1982 
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ser seguidos com facilidade pelos alunos. A aproximação dos saberes a aprender 

aos elementos que constituem o quotidiano do aluno, requer a manipulação física 

dos elementos estruturais (ponto, linha, plano), bem como o estudo comparticipado 

entre os aprendentes. Apresento então algumas das propostas de ação, 

decorrentes da problematização das questões da aprendizagem da Geometria 

Descritiva emanadas dos trabalhos do estágio e da minha praxis docente. 

 

- Das maquetas tridimensionais aos tableaux vivants 

Uma das linhas de ação recorreu ao uso de maquetas que, apesar de não 

ser um recurso inovador, é recomendado. No entanto, este recurso não é novo, 

sendo apontado por bastantes autores como uma ação pedagógica valiosa como 

aceção pura dos processos geométricos. 

 
Neste módulo (representação de sólidos I) foram construídos e manipulados 

conjuntos de sólidos (…) e maquetas dos planos de projeção (frontal e horizontal), 

posteriormente executados através de desenho das épuras em sala de aula. Deste 

modo, foi possível ao aluno esclarecer a épura a partir do modelo tridimensional. 

Parte-se, portanto, de um modelo tridimensional e de uma situação espacial real, 

para se desenhar a planificação das suas vistas (as suas projeções ortogonais), 

retornando aos modelos tridimensionais para verificação e discussão (Ferreira, 

2010: 75) 

 

As maquetas tridimensionais que ajudam o aluno a compreender as 

“mecânicas” geométricas inerentes à dupla projeção ortogonal, tais como: o 

conceito de épura; a passagem do tridimensional para o bidimensional da folha de 

papel, identificando as mecânicas intrínsecas que estão associadas a este 

exercício de abstração; a compreender e validar questões de incidência e 

interseção; a tornar visível a intangibilidade do infinito das retas e dos planos, 

através da sua limitação espacial. Neste sentido, uma maqueta não será mais que 

uma delimitação concreta de partes finitas do infinito. 

O uso dos espaços arquitetónicos da sala de aula ou da escola também 

fornece momentos de clarificação sobre o comportamento dos elementos 

estruturais da Geometria Descritiva (ponto, reta, plano) no espaço. Possibilitando 

a construção de verdadeiros tableaux vivants habitados pelos alunos, ilustrativos 

de variadas situações geométricas. Exemplo prático: na sala de aula como 

referencial da Geometria Descritiva, o solo assume o papel de Plano Horizontal de 

Projeção, a parede em frente como Plano Frontal de Projeção, e a parede lateral 
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direita como Plano Lateral de Projeção, e na interseção entre todos estes planos 

existirão os eixos coordenados. Dentro deste “sistema” estão reunidas as 

condições para que o aluno teste e comprove, in loco, o comportamento dos 

elementos, bem como as significâncias atribuídas à sua representação em 

projeções.  

 

 - Esquemas gráficos personalizados; manual coconstruído 

Outra proposta de ação socorre-se de esquemas gráficos exemplificativos 

desenhados no quadro branco com recurso a várias cores, como forma de ilustrar 

a sequência dos processos (cf. figuras 6 e 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos foram encorajados a replicar as ilustrações produzidas no quadro 

branco, utilizando o código de cores aplicado às sucessivas etapas processuais, 

para consultas posteriores. Com efeito, no início do 10.º ano, o docente deve ter 

em linha de conta que vai introduzir uma área do saber quase totalmente 

desconhecida para o aluno, deverá então procurar alternativas ao formalismo do 

manual da disciplina. O recurso a uma linguagem demasiado obtusa e específica 

pode constituir para alguns alunos, uma barreira desencorajante; daí que a 

implementação de estratégias alternativas deva ser considerada, uma construção 

mediada entre o conhecimento convocado na aula, coligido numa versão 

personalizada de um possível manual da disciplina. 

Figuras 6 e 7 – Fac-simile de páginas do caderno de um aluno coproduzido em aula, ao longo do ano letivo. Imagem do autor. 
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Este manual vai sendo paulatinamente construído, aula a aula, até ao final 

do ano letivo. Fazendo uso de esquemas gráfico-textuais que integram um código 

cromático que narra a sequência processual (cf. figuras 6 e 7) em que o objetivo é 

fornecer um mapa mental ilustrado que visa guiar o aluno nas primeiras tentativas 

de resolução de problemas relacionados com as ilustrações; um pouco como as 

pequenas rodas laterais auxiliam a criança a aprender a andar de bicicleta. 

Mediante o exercício do desenho e a prática de escrita dos postulados, a inserir 

juntamente com os esquemas gráficos, o aluno vai fazendo a sua apropriação e a 

aquisição do saber acontece. Este processo de trabalho envolve o aluno numa 

literal construção do saber, do seu próprio saber. 

Esta abordagem ortodoxa, aceito que possa ser legitimamente interpretada 

de paternalista, é uma valiosa oportunidade de posicionar os alunos na rota de um 

verdadeiro processo analítico, agido pela crítica e análise comparativa dos 

conteúdos desenvolvidos nas aulas, ilustrados nos seus cadernos, com o seu 

equivalente formal existente no manual da disciplina. Com efeito, o exercício de 

criação de materiais de estudo, tal como o referido manual em contexto de sala de 

aula, tem o potencial de envolver o aluno nas problemáticas da Geometria 

Descritiva e de, fazendo-o, promover-lhe competências de representação, úteis 

para a produção de esquemas gráficos que o auxiliarão a compreender, visual e 

cognitivamente, os problemas que lhe são apresentados e, até mesmo, fazer prova 

geométrica da sua proposta de resposta. Estes “guias de navegação”, em 

permanente construção ao longo do ano letivo, agem, simultaneamente, como 

objetos de saber e recursos aos quais o aluno pode recorrer em contexto de 

trabalho autónomo, numa lógica de “manual de sobrevivência”.  

 
 - “Duelos geométricos” 

É, também, recomendável que se providenciem momentos em que se 

possam mobilizar, de forma lúdica, os saberes a adquirir, e aqui, a Geometria 

Descritiva tem grande potencial. Os exercícios propostos devem ser apresentados 

pelo docente como um jogo lógico-formal, onde o aluno, mediante o domínio das 

regras e dos elementos, procura deslindar o mistério. Deixo uma sugestão prática: 

frequentemente, fazendo uso da dinâmica de trabalho de grupo, implemento uma 

espécie de “Duelos Geométricos”, em que cada grupo de alunos concebe um 

problema-enunciado para o outro o resolver – vence o jogo quem propuser um 
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problema que outro grupo não consiga resolver e, nesse caso, o grupo criador do 

problema-enunciado fica responsável por resolver e apresentar a lógica processual 

invocada na sua resolução, no quadro, perante a turma24.  

Esta simples prática provoca um forte engajamento na perseguição dos 

conceitos mais avançados da disciplina, sendo frequente os alunos pesquisarem 

além do conhecimento previsto, na tentativa de vencer. Esta dinâmica de grupo 

incrementa neles o desenvolvimento de uma linguagem mais refinada do campo 

da geometria, o que por sua vez incrementa a capacidade de interpretação dos 

enunciados-problema por parte dos estudantes. Por fim, propicia momentos 

lúdicos, de prática partilhada em que os alunos colocam em ação as aprendizagens 

adquiridas.  

 

 - Identificar e esclarecer as dúvidas dos alunos nas aulas 

Outra das linhas de ação incorporou um sistema de sinalização de dúvidas 

através do uso de retângulos de cartolina colorida ou um objeto similar, que os 

alunos deveriam levantar no caso de não estarem a compreender algum conceito 

ou processo descrito na aula. O objetivo estava ligado ao facto de existir uma certa 

relutância dos alunos mais alienados das questões abordadas na aula e constituiu 

uma possibilidade de estes sinalizarem, de forma mais discreta, que necessitavam 

de auxílio. No caso de alguém levantar o cartão, o docente poderia dirigir-se ao 

aluno, encetando um diálogo esclarecedor, privado e discreto, de forma a não ferir 

a sua dignidade. 

No entanto, o que aconteceu é que, por vezes, quem não se sente à vontade 

para solicitar verbalmente o professor, também dificilmente o fará com uma 

cartolina colorida, ou então, estará já a demitir-se da aula. Quebrar esta alteração 

de comportamento exige um trabalho individualizado, contínuo e consistente, de 

resgate de conhecimentos prévios. Daí que a linha de ação mais adequada passou 

a ser: em primeira instância, procurar conhecer o melhor possível os alunos para 

perceber, a priori, em que momentos da aula estão/irão sentir dificuldades; no 

decorrer da aula, percorrer a sala, observando as produção realizadas, 

 
24 Ao assistir à aula de Oficina de Artes e às suas dinâmicas recordei o mecanismo simultâneo 
de corrupção da ordem vigente e espaço de autoajuste sistémico que Atkinson (2017) designa 
como Rogue Game: imagine-se um campo de jogo onde coabitam as demarcações de vários 
jogos de grupo e onde os jogadores têm de negociar que jogos devem jogar a cada momento. 
Podem ser jogados vários jogos em simultâneo, tendo em conta constrangimentos, gostos, 
aptidões, fluxos de ação mutáveis que procuram atingir a autorregulação.  
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identificando quais necessitam de ajuda; em caso de ser necessário intervir, agindo 

com tato pedagógico, evitando expor a natureza das dúvidas ao resto do grupo-

turma. Uma ressalva: se nos meus percursos monitores detetava que o erro era 

comum a mais que um aluno, então encetava uma explicação coletiva, sem 

especificar quem efetivamente errou. Assim procurava garantir uma prática letiva 

atenta e inclusiva. 

 

 - O valor da comunicação e das relações entre pares 

Constrangimentos de atuação podem-se manifestar no plano dos recursos 

e da comunicação. Nem toda a atividade é passível de ser posta em ação sem a 

mobilização dos recursos adequados. De igual forma, se o docente não for capaz 

de comunicar eficazmente os objetivos de determinada atividade, corre o risco 

desta se revelar infrutífera porque simplesmente os aprendentes não conseguirão 

vincular-se para retirar quaisquer “dividendos”. 

A partilha desta e de outras experiências entre docentes, desaguou num 

trabalho cooperativo entre pares visando incrementar a qualidade dos dispositivos 

pedagógicos que permitam otimizar a relação do aluno com os saberes da 

Geometria.  

De igual forma, se o docente não for capaz de comunicar eficazmente todos 

as implicâncias inerentes aos saberes a transmitir no decorrer das atividades 

letivas, corre o risco de esta se revelar infrutífera porque simplesmente os alunos 

não conseguirão identificar pontos de contato com os saberes para daí retirar 

quaisquer dividendos. É igualmente importante a comunicação prévia dos objetivos 

das dinâmicas (onde estamos, para onde queremos ir, e como) para que o aluno 

tenha presente o modelo por onde se vai reger. 

No processo de valorização desta disciplina também foi pertinente o 

testemunho de antigos alunos para que os novos pudessem perceber o alcance 

dos conhecimentos e competências afetos à disciplina. O valor que o aluno atribui 

ao corpo de saber em que é envolvido dita o seu envolvimento, em maior ou menor 

grau, com esse corpo de saber (Charlot, 2000). Então como evitar o lugar comum, 

de dinâmica “top-down”, em que o docente dita que o aluno deve aprender esta ou 

aquela competência, e como esse aprendizado será benéfico para o aprendente?  

 
A aula (do 11.º C/C1), realizada em videoconferência via Teams, iniciou com um 

pequeno testemunho de um ex-estudante da disciplina, agora a frequentar o ensino 
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universitário. O convidado explicou que impacto o estudo da disciplina teve na sua 

vida futura, frisou, nomeadamente, que o estudo dos problemas lógico-geométrico-

espaciais propostos nas aulas lhe permitiu modificar a sua forma de pensar sobre 

os problemas desta natureza (que evidentemente emergem noutras áreas do 

saber). O seu raciocínio lógico-dedutivo melhorou e os efeitos fazem-se sentir, 

atualmente, no modo como aborda as novas problemáticas propostas no ensino 

universitário. O vínculo que existe entre o antigo aluno e o professor é sintomático 

de um bom desempenho docente. Afinal, as memórias vívidas dos nossos 

docentes, tanto podem ser pelos melhores como pelos piores motivos. Os que não 

são lembrados geralmente apenas desempenharam o papel de bons instrutores.” 

Notas de estágio, 8 de junho de 2020 

 

De facto, o valor que docente e discente atribuem ao saber, é 

necessariamente divergente: um, processa em retrospetiva do caminho já trilhado; 

o outro processa em expetativa sobre o caminho a trilhar. Dar a conhecer alguns 

testemunhos situados na mesma “mancha” geracional, como por exemplo de ex-

alunos, talvez proporcione uma abordagem que evita a referida opressão 

comunicativa.  

Os dispositivos construídos pelos docentes constituem-se como um 

conjunto de experiências em que os alunos, em colaboração com os seus pares, 

efetuam uma aprendizagem sustentada25 que simultaneamente tenta estabelecer 

uma relação de pertença do sujeito em relação àquilo que está a ser ensinado. 

Modelos de ensino-aprendizagem enraizados nas experiências pessoais e que têm 

em consideração as particularidades das vivências dos estudantes, providenciam 

momentos de plena interpenetração entre o saber a ensinar e o “mundo” dos 

estudantes, procurando que estes sintam a plausibilidade da aplicação dos 

conceitos e conhecimentos adquiridos em proveito próprio e em tempo útil. Os 

estudantes, assim agidos, terão menos hipóteses de cair numa letargia 

imobilizadora, que faz do aluno um corpo estranho na sala de aula, demitindo-o de 

qualquer ação educativa, cognitiva e, consequentemente, social. Afinal, a 

aprendizagem é uma atividade partilhada com o outro, colega ou professor.  

 

Não há sujeito de saber e não há saber senão em uma relação com o mundo, 

que vem a ser, ao mesmo tempo e por isso mesmo uma relação com o saber. 

Essa relação com o mundo é também relação consigo mesmo e com os outros. 

 
25 Numa aproximação ao conceito de scaffolding (apoio para progredir) proposto por (Vygotsky, 1922), 
onde de prevê uma aprendizagem por etapas, sempre sustentadas por experiências partilhadas, em 
que os sujeitos aprendentes vão comparando resultados e auxiliando-se mutuamente na obtenção do 
conhecimento.  
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Implica uma forma de atividade e, acrescentarei, uma relação com a linguagem 

e uma relação com o tempo. (Charlot, 2000:63) 

 

O espaço da aula constitui um microssistema próprio, com os seus 

esquemas de saber, específicos da disciplina, bem como esquemas próprios de 

estar, de partilha de informação e experiência. Perrenoud (2000) corrobora a 

dimensão social no processo de ensino-aprendizagem: 

 
Certas aprendizagens só ocorrem graças a interações sociais, seja porque se 
visa ao desenvolvimento de competências de comunicação e coordenação, seja 
porque a interação é indispensável para provocar aprendizagens que passem 
por conflitos cognitivos ou por formas de cooperação (Perrenoud, 2000: 56) 

 

Outra estratégia poderá passar por pequenas apresentações dos alunos da 

disciplina aos seus colegas do 3.º ciclo. Além de proporcionar um envolvimento 

mais profundo com esta área do saber, também permitirá esclarecer melhor os pais 

e estudantes dos possíveis dividendos que o estudo da disciplina oferece. Afinal 

tudo se resume ao valor intrínseco que a sociedade atribui 

 

- As novas tecnologias 

As novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) estão a conquistar 

espaço na sala de aula. Todavia adoto uma postura crítica em relação ao seu uso 

na medida em que estas, por si só, não bastam para transformar um momento 

pedagógico algo significativo para o aluno. Existe a noção generalizada de que se 

um professor não usa os meios digitais na aula então é antiquado, proporciona 

aulas pouco interessantes, para não falar em questões de eficácia etc. Este caráter 

salvífico atribuído às TIC causa-me desconfiança, uma vez que estas são apenas 

mais uma ferramenta para dinamizar momentos letivos e nunca uma solução 

milagrosa que vai tornar os dispositivos pedagógicos mais apelativos, claros e 

acessíveis aos alunos. O caráter inovativo atribuído às TIC deve advir do que é 

concebido com estas ferramentas e não o seu uso, em si.  

No programa da disciplina são sugeridas algumas ferramentas digitais como 

o 3dsMax, AutoCAD, Blender, Cibema4D, GeoGebra, Poly, Rhinoceros/ 

Grasshopper, SketchUp, SolidWorks, Stella 4D, The Geometer’s Sketchpad. 

Apesar de serem universalmente reconhecidas como um veículo de transformação 

da aula e da escola, Identifico no uso das novas TIC, em contexto de sala de aula, 

alguns constrangimentos: nem todas as instituições/salas de aula estão equipadas 

com os equipamentos necessários (quadro digital, projetor multimédia, 
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computadores); portanto, a sua ação ainda tem um alcance limitado; a curva de 

aprendizagem para a generalidade das ferramentas propostas é íngreme, 

impondo-se ainda um programa de formação para os professores, que os auxilie a 

dominá-las adequadamente; estes recursos não conseguem fornecer versões 

materializadas e palpáveis das situações estudadas e carecem, ainda, da 

abordagem cinestésica que o aluno exerce quando “habita” um espaço 

tridimensional devidamente apresentado e estruturado pelo docente; o seu uso 

pelo uso, acrítico, pode reduzir-se numa mera ilustração dos processos, vazia de 

significâncias e significados; o seu uso não tem a potência necessária para 

suplantar a verdadeira imersão sensorial no espaço tridimensional (a não ser que 

se utilize a tecnologia de realidade virtual, o que mais uma vez esbarra com a 

disponibilidade de recursos das escolas). 

Paradoxalmente, assinalo que as novas tecnologias, nomeadamente os 

programas de produção gráfica se revelaram fundamentais no modelo de ensino à 

distância, como valiosos aliados para vencer a natural limitação dos canais 

utilizados. 

Por fim, lembro que a relação pedagógica se produz, essencialmente, em 

relação com os outros, sendo o principal vetor das dinâmicas de ensino-

aprendizagem. 

 

• Desenho A 

Então, pensei e tornei a pensar nas aventuras da selva, peguei num lápis de cor e 

acabei por conseguir fazer o meu primeiro desenho. (…) Fui mostrar a minha obra-

prima às pessoas grandes e perguntei-lhes se o meu desenho lhes metia medo. As 

pessoas grandes responderam: "Como é que um chapéu pode meter medo?" 

O meu desenho não era um chapéu. O meu desenho era uma jibóia a digerir um 

elefante. Para as pessoas grandes conseguirem perceber, porque as pessoas 

grandes estão sempre a precisar de explicações, fui desenhar a parte de dentro da 

jibóia. (…) As pessoas grandes disseram que era melhor eu deixar-me de jibóias 

abertas e jibóias fechadas e dedicar-me antes à geografia, à história, à matemática 

e à gramática. (Saint-Exupéry, 1943: 11) 

 

Considerando as relutâncias dos alunos de desenho A, através do 

dispositivo-projeto, desenvolvido no grupo-turma do 10.º ano, procurei auscultar 

possibilidades de ação no exercício da docência em Desenho e produzir-me como 

um docente diferente, sobretudo menos violento, e flexível no que ao formalismo 

do programa diz respeito. A intenção era provocar da parte dos alunos inusitadas 
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abordagens ao exercício do desenho. Além disso, gerou em mim uma necessária 

problematização sobre o que poderá constituir, então, alternativas para a 

“construção” de uma aula de Desenho A. 

O dispositivo-projeto visou chamar a atenção dos alunos para o tesouro 

existente nos espaços exteriores da escola. Este deriva de um projeto que consiste 

na progressiva transformação de áreas vazias e sem utilidade, em áreas vivas, 

ajardinadas. Um exemplo de humanização do espaço escolar, tão raro e tão 

necessário nos dias de hoje. Daí, o objetivo de valorizar a iniciativa em curso, e 

torná-la visível aos alunos, através do levantamento das espécies botânicas de um 

espaço pré-selecionado, mediante o exercício do desenho taxonómico - a função 

taxonómica do desenho requer, além de ver o detalhe, agir sobre o detalhe, 

enfatizando, anulando, manipulando. 

O desenho taxonómico, bastante ligado à ilustração científica, procura 

comunicar analiticamente os aspetos científicos mais importantes de determinada 

estrutura natural, muitas vezes o desenhador tem de colocar o objeto desenhado 

em posições não naturais para que sejam revelados os seus segredos. Assim, 

trabalhando cooperativamente com a docente, o dispositivo-projeto foi 

devidamente enquadrado no programa da disciplina previsto para o 10.º ano (cf. 

Apêndice I).  

Registo aqui o primeiro ato de libertação dos aprendentes, numa saudável 

adesão denotativa do seu agrado em desenvolver um trabalho de campo, fora da 

sala de aula. Identifico, pois, um movimento inicial, útil para quebrar o formalismo 

das aulas: retirar os alunos do espaço da sala de aula.  

Uma apresentação projetada sobre o tema e o projeto (cf. Apêndice X) 

ocupou cerca de metade da aula inaugural, para logo de seguida passarmos à 

ação. Procurei exponenciar ao máximo o trabalho no exterior, motivando os alunos 

para que desenvolvessem respostas, o mais plurais possível, ao nível dos suportes 

e materiais; do enfatismo nos registos gráficos; da variabilidade sobre os diferentes 

modos de registo; do respeito pela inevitabilidade objetiva do desenho taxonómico; 

da exploração de um registo próprio, pessoal e intransmissível.  

Dediquei o máximo de atenção às interações com os alunos, procurando 

nunca ferir suscetibilidades e, sempre que necessário, suspendendo a crítica, de 

forma a criar espaço para que estes se encontrassem nos seus desenhos, 
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enquadrando a ação docente num necessário e saudável debate de ideias e na 

partilha de experiências e resultados. 

Apesar da liberdade e estímulo criados para os alunos experimentarem 

outros suportes e materiais, eles manifestaram dificuldades em abandonar a 

liturgia do papel cavalinho e da grafite. Após alguma insistência, consegui que 

surgissem as primeiras experiências de lápis de cor branco sobre cartolina negra, 

registos efetuados a caneta de tinta permanente e alguma cor ou algumas 

aguadas. O plano de trabalho previu um período de “aquecimento” por intermédio 

da execução de alguns desenhos gestuais/estruturais antes de se iniciar o trabalho 

de registo taxonómico dos exemplares botânicos. Verifiquei grande 

empedernimento e rigidez nos registos; algo que foi melhorando após alguma 

ginástica “braçal” dinamizada no início de cada sessão. O seu acompanhamento 

foi pautado por uma certa distância, com o objetivo de não tolher a sua atividade, 

introduzindo tensões desnecessárias. Tentei não ser inquisitivo relativamente ao 

que foi acontecendo nas folhas de trabalho, aguardando que a dúvida se instalasse 

e o subsequente convite para um esclarecimento pontual. 

 

 

Identifico um segundo movimento: uma dinâmica demasiado incisiva e/ou 

crítica pode condicionar, limitar e, até alterar o estado emocional do aluno, 

provocando-lhe o erro e frustração. Para uma prática de ensino do desenho 

inclusiva, prolífica e proveitosa, o docente terá de convocar a arte da invisibilidade 

na sala de aula. Os discentes terão o ensejo de promover o seu achamento. 

 

 

 

Figuras 8 e 9 – Registos do trabalho de campo no âmbito da disciplina de Desenho A. Registos fotográficos do autor. 
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4. Reflexividade, avaliação autoavaliação e heteroavaliação 

Quando o docente termina a aula com o sentimento de “dever cumprido” 

porque, efetivamente, cumpriu escrupulosamente com todos os seus objetivos, 

deve desconfiar e tentar analisar retrospetivamente a que expensas tal sucedeu. 

Contrariámos a dinâmica dos estudantes? Desdenhámos os seus conhecimentos 

prévios? Escutámos os alunos? Ao invés, quando terminamos a aula com a 

sensação que algo ficou por dizer ou fazer, ou ainda que os eventos poderiam ter 

sido planificados/conduzidos de outra forma, então essa aula já foi “ganha”, no 

sentido que, comprometidos com uma prática reflexiva efetiva como mediadores 

entre o conhecimento e os aprendentes, estamos manifestando uma inquietude 

saudável e necessária para elevar a qualidade das atuações e dispositivos 

didáticos. 

Foram concebidos para o final da Unidade Didática dois documentos de auto 

e heteroavaliação do desempenho do estagiário e dos próprios estudantes, 

respetivamente (cf. Apêndices VI e VII). Como debatido com o professor cooperante, 

a autoscopia dos alunos em relação ao seu envolvimento no processo de ensino-

aprendizagem terá sempre de ser complementada com o feedback sobre a 

atuação do docente. Tal demonstra, em simultâneo, um sinal de respeito para com 

os alunos e um valioso elemento para a necessária autoscopia docente.  

Intrinsecamente ligada a todo e qualquer gesto formativo, a avaliação é dos 

processos mais sensíveis de toda a cadeia de eventos no processo de ensino-

aprendizagem. A problemática inicia-se com o próprio ato de avaliar. Avaliar não é 

o mesmo que classificar? O docente classifica para avaliar ou avalia para 

classificar? Eu diria que ambos. A classificação de todos os “inputs” exigidos aos 

alunos permite avaliar o seu progresso e, o mais importante, ajustar as 

técnicas/abordagens pedagógicas (necessariamente ao longo do ano letivo) em 

função deles. Não obstante, finalmente, esta avaliação regressa ao frio 

pragmatismo da classificação final propriamente dita (final do período, de semestre 

ou ano letivo), obtida através duma folha de cálculo que reúne e pondera segundo 

os critérios de avaliação, todas as informações recolhidas. Esse tipo de avaliação, 

sumativa, normativa e estandardizada, está refém do currículo e perpetua a sua 

opressão meritocrática. Gostaria de pensar que a implementação de um modelo 

de avaliação formativa, eventualmente comparticipada pelos alunos, estivesse já 
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mais enraizada no modelo escolar atual. Através da experiência do estágio verifico 

que isso não acontece. O modelo de avaliação dos alunos ainda está no ciclo 

vicioso da testinite (Marinho; Fernandes; Leite, 2013). 

Em primeira instância é vital, preferencialmente no início da relação 

pedagógica, tornar todo o processo avaliativo o mais transparente possível para o 

aluno, para as famílias e para a instituição educativa onde a performance educativa 

acontece: 

 
avaliação não [é] simplesmente um instrumento de controlo, mas um 

instrumento de formação, de que o aluno disponha para atingir os seus 

objectivos pessoais e construir o próprio percurso de aprendizagem.” (Nunziat, 

1988: 92) 

 

A transparência constrói-se com boa comunicação, de carater recíproco, 

impedindo mal-entendidos, frustrações e tensões desnecessárias entre todos os 

intervenientes do processo educativo: 

 
A existência de critérios de avaliação permite aos professores situarem o aluno 

face a uma meta a alcançar ou a um perfil a desenvolver, mas, simultaneamente, 

permite aos alunos situarem-se, face a essa meta ou a esse perfil. Para as 

famílias e a sociedade, em geral, a existência destes critérios é também 

importante pois clarifica as intenções da educação e facilita a comunicação com 

a escola.” (Leite; Fernandes, 2003: 3).  

 

Para a aferição dos conhecimentos dos alunos, além das (ainda) inevitáveis 

fichas de avaliação, a avaliação parametrizada do trabalho cooperativo entre os 

alunos é vital e constitui uma saudável prática pedagógica.  

Além da heteroavaliação (cf. Apêndices VI e VII), que deverá ser 

bidirecional, é vital a auscultação do aluno, que assim tem a possibilidade de refletir 

sobre a ação dos agentes educativos que sobre ele agem. A autoavaliação fornece 

momentos de autoscopia em que os aprendentes se confrontam com a sua forma 

de problematizar o “ofício do aluno” e o seu trajeto pedagógico. 

No âmbito das pedagogias desenvolvidas na disciplina de Desenho A, pela 

consciência de que todo o processo educativo requer uma reflexão prévia, durante 

e após os eventos didáticos, tanto da parte do docente como do discente, e porque 

a dinâmica foi prolongada no tempo, desenvolvendo-se entre dia 7 de fevereiro e 

11 de março, senti necessidade de encontrar um mecanismo que facilitasse a 

autoscopia do aluno relativamente ao seu trajeto e à qualidade do feedback 

docente, foi distribuído, a cada aluno, um formulário (cf. Apêndice XI ). Além das 
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dimensões descritas, seriam registados, também, aspetos operativos como: 

tempos dedicados a cada desenho; materiais utilizados; as principais dificuldades; 

menção qualitativa sobre o trabalho desenvolvido. Em suma, um pequeno diário 

de bordo. 

 
 
 
5. Trabalho cooperativo entre docentes 

Também a cooperação entre professores, imprescindível, assume particular 

relevância no que diz respeito à permuta de saberes, modelos, dispositivos e 

estratégias pedagógicas, que configuram a abordagem aos novos conhecimentos 

a adquirir pelos alunos, culminando, desejavelmente, na análise crítica dos 

dispositivos desenvolvidos. Este posicionamento reflexivo sobre as dinâmicas 

pedagógicas, antes e depois de implementadas é fundamental para perspetivar, 

avaliar para melhorar. (Perrenoud, 2000). 

Relevo a importância do trabalho cooperativo entre docentes na conceção 

de dispositivos educativos. A sua construção partilhada potenciará a criação de um 

maior número de possibilidades de ação, expandirá o alcance e pertinência das 

atividades propostas, ajudará a clarificar problemáticas relacionadas com o que e 

como ensinar, possibilitará posicionamentos críticos sobre as possíveis soluções e 

incrementará o potencial criativo da discussão. 

 
 

 
6. Ser capaz de “ver” no espaço: sinergias entre a Geometria Descritiva, a 

Matemática e o Desenho 

 

Abordamos agora, a capacidade, ou falta dela, de “ver no espaço”. Todo o 

ser vivo habita e se relaciona com o espaço tridimensional, mesmo existindo 

alguma condição física ou mental que condicione essa relação; todo o ser 

consegue perceber o espaço de várias formas através da visão, do tato, do som. 

Além destas relações de carater biofisiológico, todo o ser vivo, na posse de 

qualidades cognitivas normais, pode perceber o espaço através da mente. Para 

tal, e aqui focamos na Geometria Descritiva, basta ser detentor das informações 

essenciais sobre os elementos-base constituintes das estruturas que povoam o 
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espaço tridimensional: ponto, reta, plano26. Ou seja, através do uso da lógica 

proposicional aplicada à representação geométrica, o sujeito pode retirar 

conclusões precisas sobre as configurações da situação que lhe é apresentada 

como problema-enunciado, vislumbrando à priori a sua solução.  

Um exemplo prático para o qual imploro pela paciência do leitor: é solicitada 

a resolução de um determinado problema-enunciado sobre a interseção entre dois 

planos alfa e delta, no sistema diédrico27. Em primeiro lugar, há que ter a noção de 

que o produto final é uma reta. De seguida, há que deter o conhecimento 

necessário sobre os planos a intersetar: se são projetantes (perpendiculares a um, 

ou aos dois planos de projeção) ou não, e o principal: que tipologias de reta cada 

um pode conter. Se o plano alfa contém retas da tipologia “h”, “v” e “o” e o plano 

delta, retas da tipologia “h”, “f”, “p” e “o”; então, a solução possível reduz-se a que 

a reta comum aos planos seja de tipologia “h” ou “o”. Aqui se produz um 

estreitamento de possibilidades que conduz à solução do problema. De seguida, 

aplicando o postulado que dita que onde os traços28 homónimos dos planos são 

concorrentes, é produzido o traço, também homónimo, da reta comum entre eles. 

Portanto, se os dois traços homónimos de ambos os planos forem concorrentes, 

então são produzidos traços, da reta de interseção, de tipologia “H” e “F”. Logo, 

conclui-se que a solução do problema é uma reta de tipologia “o” porque esta 

possui traços de tipologia “H” e “F”. Em alternativa, se apenas um dos pares de 

traços homónimos de ambos os planos forem concorrentes, supondo que se 

produz o traço de tipologia F, então é possível concluir que a reta de interseção é 

uma reta de tipologia “h” porque esta só possui traço de tipologia “F”. Sabendo 

representar, segundo as convenções, os planos e as retas descritas (domínio do 

conhecimento e domínio dos elementos basilares e convenções da Geometria 

Descritiva), o aluno não terá dificuldade alguma em realizar com um total grau de 

certeza, determinado exercício.  

 
26 Na verdade, o único elemento-base é o ponto, dado que são necessários 2 para definir uma 
reta e 3, não colineares, para definir um plano. 
27 Dois planos, ortogonais entre si, onde se projetam pontos, através de retas de projeção 
perpendiculares aos referidos planos. 
28 Retas de interseção de uma reta ou plano com os dois planos de projeção – o traço de uma 
reta é um ponto e o traço de um plano é uma reta. As retas podem possuir nenhum, um ou dois 
traços dependendo das suas relações de paralelismo com os planos de projeção, e, também, 
os planos podem possuir um ou dois traços dependendo das suas relações de paralelismo com 
os planos de projeção. 
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Todo o raciocínio descrito é uma produção mental abstrata e lógica, logo 

puramente cognitiva. Como vemos, não houve lugar a qualquer exercício de “ver 

no espaço” e, no entanto, a solução é possível de ser encontrada. O facto de existir 

a possibilidade de empregar este tipo de heurística na resolução de um problema, 

torna possível a sua reprodutibilidade no seio da Geometria Descritiva. Então, é de 

todo o interesse para o aluno que lancemos mão desta nova abordagem. Afinal, o 

programa da disciplina de Geometria Descritiva inicia “por um módulo inicial que 

contempla conteúdos essenciais de Geometria Euclidiana do Espaço extraídos do 

Programa de Matemática do 3º ciclo do Ensino Básico.” (Rebelo; Xavier, 2001: 6). 

Os dividendos alcançados são assinaláveis e a interpenetração de modos de estar 

e sentir de saberes substancialmente diferentes complementam a formação do 

aluno. Daí que seja recomendável a partilha, entre docentes de Geometria 

Descritiva e Matemática, de experiências e abordagens letivas na produção de 

discussões profícuas, verdadeiramente interdisciplinares promotoras de novas 

dinâmicas letivas, eventualmente recíprocas. Afinal, no exercício da Geometria 

Descritiva é possível ser um “matemático gráfico” e realizar cálculos rigorosos 

mediante o traçado de linhas auxiliares (cf. figura 10). 

 

 

 

 

Figura 10 – Representação, em axonometria ortogonal, de um segmento de reta sobre o 
eixo z, através do cálculo gráfico do seu quoficiente de redução. Imagem do autor. 
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Todo o aluno que consiga aplicar a lógica proposicional, conjugando-o com 

a arte de “ver no espaço”, que eu identifico com o uso do desenho à mão livre como 

forma de pensar graficamente o problema, de “tatear” os elementos, procurando 

lógicas de relacionamento espacial, não terá problemas em vencer este jogo. Ao 

desenhar desenhamos o nosso próprio raciocínio e, como tal, desenhar é um 

registo gráfico de processos cognitivos e criativos, produtores de 

autoconhecimento: o desenho ao tornar o pensamento visível, inventa e cria o 

próprio desenhador enquanto entidade dinâmica, individual, única e irreprodutível.” 

(Gonçalves, 2001: 170) 

O uso recorrente do desenho à mão livre, na produção de esquemas 

gráficos, assume grande importância sobre a capacidade e rapidez do aluno 

explorar o problema e pode constituir um verdadeiro “canivete-suíço” para o 

desbloquear perante um qualquer problema-enunciado. Esta prática já 

naturalizada na produção do manual coproduzido em contexto de sala de aula, 

confere-lhe a possibilidade de desenvolver a criatividade, sob a forma de conceção 

de novos esquemas mentais que lhe permitam desenvolver diferentes 

aproximações aos problemas-enunciados, com base nos seus conhecimentos. 

Este recurso gráfico permite virtualizar representações diédricas em 

representações axonométricas (ou simulações dos objetos em três dimensões) 

que tornam as situações e/ou problemas espaciais mais fáceis de interpretar.  

Existem duas funções que podemos pedir emprestadas ao desenho 

arquitetónico para reforçar a pertinência do exercício do desenho à mão livre na 

aula de Geometria Descritiva:  

 

uma que evidencia o que é possível ver, a que regista a ideia, o pensamento; outra 

o que é possível comunicar, correspondendo a uma simulação do real, ou seja, que 

dá a forma exacta da obra a construir (Carvalho, 2001: 122).  

 

Em suma, considero que o exercício do desenho à mão livre tem um caráter 

recíproco, ou seja, o aluno desenvolve proficiência no pensar com desenho, no 

exercício da Geometria Descritiva e desenvolve os seus saberes geométricos 

através da prática do desenho à mão livre. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Estágio Pedagógico, vivido por alguém que já possui praxis docente, 

constituiu-se como uma oportunidade privilegiada de observar e contrastar práticas 

pedagógicas colocando-as em perspetiva, além de ter sido uma oportunidade de 

conhecer as realidades da escola pública.  Este perspetivar da prática docente fez-

me crescer enquanto pessoa e, sobretudo, despertou tensões dialéticas entre o 

currículo e os alunos, instrutivas e formativas, e entre os planos cognitivo, 

metacognitivo e emocional do sujeito.  

Desde a primeira hora me senti bem acolhido no ambiente escolar, em 

primeira instância, pelo professor cooperante, seus pares e alunos; em segunda 

instância pela direção e pares de outras áreas curriculares. Conheci o organigrama 

da instituição, o software utilizado para registo dos dados relativos aos alunos, às 

aulas, avaliações, ocorrências, etc. 

Pessoalmente nunca me senti confortável em contexto de sala de aula num 

papel exclusivamente de contemplação e recolha, mas sim em ação e participação 

com os seus atores. Sendo um ser inquieto, que normalmente se constrói em ação, 

pude desenvolver um trabalho imerso nos processos didáticos da aula, que depois 

vertem numa prática reflexiva, convenientemente debatida com os professores 

com quem trabalhei de forma mais estreita.  

Senti, da parte do professor cooperante, e restantes com quem colaborei 

diretamente, o necessário suporte, acolhimento e encorajamento, essenciais para 

uma cooperação dinâmica e em direto na sala de aula. Dei o meu melhor para 

responder à generosidade com que me abriram as portas das suas aulas, no 

desenvolvimento de uma postura proativa, sempre orientada para os alunos, em 

prol do grupo-turma, tendo como objetivo geral, otimizar as dinâmicas de ensino-

aprendizagem visando dali retirar os melhores dividendos das experiências vividas, 

assim sendo: 

▪ na relação com os alunos senti evidentes indícios de que a minha presença não 

foi indiferente; antes pelo contrário, constituiu pontos de apoio para a minha 

pesquisa de mais e melhor, pedagogicamente falando. Esta relação de fiel 

depositário da confiança dos alunos desenrolou-se numa ténue linha entre 

disciplina, exigência e, porque não, amizade; 
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▪ Em sala de aula pude ter o privilégio de contrastar, complementar, enriquecer e 

aprofundar práticas pessoais com práticas alheias, reconhecendo nesse privilégio 

o estímulo para um continuum necessário na problematização e evolução da 

prática docente. Um continuum de hétero e autoconhecimento (professor-aluno e 

professor-professor), pela procura de experiências e agnições específicas, assim 

como sinergias construtivas; 

▪ Tive a oportunidade de introduzir pequenas marcas pessoais nas didáticas do 

Desenho A e Geometria Descritiva A, quer através de modos e estilos diferentes 

de explicar determinados processos/conteúdos, quer através da introdução de 

inauditas alquimias, como métodos de construção improváveis de polígonos, 

processos geométricos alternativos, introdução de rituais específicos, etc.; 

▪ Constatei as potencialidades de certos esquemas facilitadores da emancipação 

cognitiva do estudante, providenciadas pelo que considero uma alternativa viável 

ao construtivismo formalista da escola atual: abordagens assíncronas e em 

intercadência, dialéticas de resolução progressivas e lineares ou de “engenharia 

reversa”; abordar itens programáticos através da insinuação; o poder da resposta 

em forma de pergunta e a constatação, mais à frente, dos resultados produzidos 

nos alunos por via destas visões “camufladas”. Percebi que posso pautar o meu 

guião formativo, que era essencialmente formalista e aditivo, construindo, sempre 

que possível, pontes disciplinares, e implementando uma perspetiva pedagógica 

redistributiva acerca dos conteúdos programáticos, como forma de enriquecer os 

momentos didáticos a implementar, invocando o poder do “cliffhanger”, do 

espanto e do humor; 

▪ Tive a confirmação do valor do debate, entre pares, de ideias sobre opções, 

estratégias e métodos de abordagem pedagógica. Só se reconquistará o prestígio 

da classe docente se todos estivermos a olhar na mesma direção e 

abandonarmos a lógica da colaboração em favor de sinergias cooperativas. A 

partilha de recursos corre o risco de ser menorizada se insistirmos na cultura do 

uso acrítico de dispositivos em “segunda mão” ou se nos refugiarmos num ritual 

solitário do confinamento produtivo. Em alternativa, deveríamos promover 

encontros, transdisciplinares se possível, para analisar criticamente os 

dispositivos criados, com o objetivo de melhorá-los e torná-los adequados aos 

diferentes grupos-turma. Nestes encontros de aprendizagem, porque não, todos 

teriam uma palavra a dizer sobre a suas visões pedagógicas e espectros de 

atuação, encontrando sinergias que subsidiem a (re)constituição do espírito de 

corpo docente. 
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Magistralmente ilustrada por Saint-Exupéry e plasmada na raposa de “O 

Principezinho”, lecionar implica uma necessidade telúrica de cativar os estudantes 

para aprenderem algo que ainda não sabem, usando como material de construção 

aquilo que já sabem. Nem todos os estudantes terão consciência da sua 

(re)construção de si, no seio da Escola, uma vez que a sua primeira construção, 

no seio familiar, de certa forma se vai esboroando em favor do novo self que 

emerge da experiência educativa vivida na Escola. 

 

• Posicionamento perante docência coadjuvada 

Durante o Estágio Pedagógico, fruto de uma dinâmica que se foi 

naturalizando, a contemplação foi dando lugar à ação direta sobre a aula. Esta 

desenha-se como espaço de ação e deseja dos intervenientes um permanente e 

sobressaltado estado de alerta no alcance do conhecimento. Desenrolam-se 

momentos de intercâmbio de ideias, da prática tanto sistemática como reflexiva 

dos postulados, pequenos momentos de descompressão e, necessariamente, de 

tensão. Ao docente, pivô destas dinâmicas, pede-se uma visão holística da aula e 

uma ação moderadora dos diferentes momentos no seu decorrer. Ao aluno, 

intérprete da sua própria aprendizagem, cabe o: 

 

apropriar-se de um objeto virtual (o ‘saber’), encarnado em objetos empíricos 

(por exemplo os livros), abrigado em locais (a escola…), possuído por pessoas 

que já percorreram o caminho (os docentes…). Aprender é (…) tomar posse de 

saberes-objeto, de conteúdos intelectuais que podem ser designados, de 

maneira precisa, (…) ou imprecisa (…) cuja existência é colocada em objetos, 

locais, pessoas.” (Charlot, 1996: 68) 

 

Num espaço-tempo partilhado com outros sujeitos, aprendentes e docentes, 

a mobilização desses saber-objetos através da prática de problemas cada vez mais 

desafiantes e por intermédio dessa dinâmica, permite dominar o saber específico 

de determinado campo do saber (idem; ibidem). Então porque o exercício da 

docência coadjuvada faz sentido e é desejável? Sobretudo quando sabemos que 

em algumas escolas as turmas de Geometria Descritiva integram tandos alunos 

que o docente, no espaço-tempo da aula, dificilmente conseguirá empreender 

estes processos de resgate prejudicando, claramente, o desempenho daqueles 

que não conseguem ver as suas dúvidas esclarecidas? Isto leva-nos a outra 

questão frequente no ensino da Geometria Descritiva: a especificidade e, por 
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vezes, a exclusividade das dúvidas dos estudantes. Estes geralmente constroem 

uma visão pessoal dos processos cognitivos e metacognitivos daquilo que estão a 

aprender, e é bastante comum que as dúvidas sejam de caráter diferente de aluno 

para aluno, o que inviabiliza uma “explicação” simultânea endereçada ao grupo-

turma. 

Pensando de forma pragmática relativamente ao caráter prático e dinâmico 

da aula, dois professores conseguem suprir mais facilmente a demanda de 

esclarecer os alunos em tempo útil. Em termos pluralistas, o professor coadjuvante 

acrescenta mais um parâmetro à equação da partilha do espaço-tempo em 

pedagogia, permitindo maior plasticidade na hora da transferência dos saberes. 

Lembro-me de uma ocasião específica do estágio pedagógico, em que achei 

pertinente partilhar uma forma diferente, na minha opinião mais rigorosa e 

acessível aos alunos, de construção de um pentágono regular. Curiosamente 

ninguém na sala de aula tinha tido contato com esta nova alternativa para a 

construção da figura, o que colocou em evidência este saber particular e 

alternativo.  

Os riscos existem, ou melhor, preexistem. A tendência atual vigente é a de 

uma prática pedagógica em sala de aula, solitária, e as lideranças intermédias - 

conselhos de turma, departamentos - apenas regulam alguns procedimentos ou 

processos da atividade docente - critérios de avaliação, planos de atividades 

extracurriculares, cronogramas programáticos, algum alinhamento na conceção 

dos elementos de avaliação formal, questões disciplinares ou situações especiais 

de alunos, etc. O cerne do processo de ensino-aprendizagem ainda está enraizado 

numa espécie de individualismo orgulhoso em que o docente arrisca o 

entorpecimento. A conceção dos planos de aula, dos recursos pedagógicos e 

opções relativas ao desempenho letivo ainda são processos um tanto ou quanto 

solitários e uma cultura de cooperação ainda está por se naturalizar na classe 

docente.  

A prática docente coadjuvante, por si só, é um ato de aproximação, 

contraste e de complemento da ação docente. Ultrapassado o perigo do 

egocentrismo, o produto final será, potencialmente, mais que a simples soma das 

partes. Acima de tudo, os maiores beneficiados serão os alunos29. Serem 

 
29 Durante a componente curricular do primeiro ano do Mestrado em Ensino das Artes Visuais 
no 3.º ciclo do ensino básico e secundário, comprovei a riqueza desta coabitação docente. 
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introduzidos em novos saberes ou problemáticas, sob duas lentes não 

necessariamente convergentes, possibilita a análise dos factos sob diferentes 

espectros. Porque não estender esta dinâmica para as aulas do 3.º ciclo e 

secundário?  

Obviamente as questões financeiras rebatem ferozmente esta intenção. 

Teria de existir alguma fórmula mágica que, utilizando os mesmos recursos 

humanos, pudesse tornar possível esta prática de ensino. Em primeiro lugar, há 

que considerar alguns aspetos pertinentes: Nem todas as disciplinas do 3.º ciclo e 

secundário, por via das suas especificidades, tirariam partido desta aproximação 

(disciplinas ligadas ao aprendizado de línguas estrangeiras, por exemplo). Apenas 

áreas do saber com uma forte componente prática assente em postulados 

complexos e necessariamente mais extensos seriam aquelas que, eventualmente, 

alcançariam mais proveitos de uma docência coadjuvada. Também grupos-turma 

mais numerosos e/ou que registassem a presença de vários alunos com 

necessidades educativas especiais.  

Em suma, por diversas ocasiões, durante o estágio, tive a oportunidade de 

comprovar esta tese, desenvolvendo uma ação educativa dinâmica, em simultâneo 

com o professor cooperante, mitigando em tempo útil as dúvidas dos alunos. Foi 

importante a cumplicidade entre os docentes no sentido e cuidado de equalizar 

posicionamentos, criar consensos ao nível das convenções gráficas e para 

assegurar homogeneidade operativa e um certo horizonte comum. O ensino da 

Geometria Descritiva, tal como noutras áreas do saber, encontra nuances nas 

abordagens e ação docente, na adoção de métodos preferenciais e na própria 

estruturação do programa, ao longo do ano letivo. Como tal, durante o estágio 

pedagógico sempre houve espaço para um debate mais específico sobre a 

qualidade e quantidade das intervenções do estagiário nos grupos-turma. A 

colaboração dos novos estagiários, aos quais se outorgaria um papel mais ativo 

na sala de aula, poderia ser uma solução viável, apenas carecendo da existência 

de uma maior formação específica no espectro disciplinar do grupo de Artes 

 
Unidades curriculares como “Atividades de Iniciação à Prática Docente I e II” e “Investigação e 
Docência em Artes Visuais”, lecionadas de forma coadjuvada, resultaram claramente em 
experiências mais ricas, plurais, complexas e desafiantes, por via da existência de diferentes 
perspetivas, formas de estar, modos de comunicar, ora concomitantes, ora saudavelmente 
divergentes, mas sempre complementares e catalisadoras de pensamento e problematização. 
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Visuais, para dotar os estagiários de sólidos saberes específicos que lhes 

permitissem coadjuvar com competência e qualidade. 

 

• Reconfiguração da Geometria Descritiva A no ensino secundário 

Também durante os trabalhos do estágio pedagógico, devido ao facto de ter 

trabalhado, em Geometria Descritiva A, com grupos-turma mistos, com alunos de 

Ciências e Tecnologias e de Artes Visuais, suscitou em mim a problematização 

sobre o tipo de Geometrias a ensinar no âmbito do plano curricular de cada 

Agrupamento. De facto, no panorama atual, o programa é o mesmo para duas 

áreas tão distintas do saber, constituindo uma idiossincrasia que não abona em 

favor da pluralidade do ensino secundário. Seria pertinente, na perspetiva do aluno, 

que a disciplina de Geometria Descritiva A pudesse ser dividida em duas variantes, 

cada uma vocacionada especificamente para cada um dos cursos do ensino 

secundário. Deste modo, a sua passagem pela disciplina seria mais enriquecedora 

e ajustada à sua “natural” sequencialidade académica. 

Relativamente ao Curso de Ciências e Tecnologias, o atual programa ajusta-

se à progressão académica dos estudantes, o que, desde já, parece denunciar 

uma certa prioridade desta área de estudos em relação às Artes Visuais. 

Relativamente ao Curso de Artes Visuais, o programa poderia providenciar 

melhores competências no domínio das Artes Plásticas, Arquitetura, Design e 

afins, se estruturado de maneira diferente. A manutenção de todos os conteúdos 

programáticos relativos aos módulos programáticos, 1 módulo inicial, 2 - Introdução 

à Geometria Descritiva e 3 - Representação Diédrica, mantém-se ajustada. 

Todavia, o atual módulo 4 - Representação Axonométrica (Rebelo; Xavier, 2001), 

poderia ser substituído por um estudo aprofundado da Perspetiva Cónica Linear30, 

tradicionalmente ligada à prática artística e cujos conteúdos têm sequência nos 

cursos superiores de Artes Plásticas, Arquitetura, Design, etc. Para possibilitar a 

atribuição de maior carga horária para o estudo da Perspetiva, poder-se-ia alijar do 

estudo da Representação Diédrica o capítulo dos problemas métricos, cuja 

aplicabilidade é mais científica que artística. 

 
30 Já incorporada no programa da disciplina, entre os anos 1998-2001. A disciplina era trianual 
e o 12.º ano era totalmente consagrado ao estudo da Perspetiva Cónica Linear. 
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Urge dignificar a Geometria Descritiva. Outros grupos disciplinares 

implementam atividades de âmbito nacional, ao nível das escolas e fora destas, 

exemplo disso são os dias mundiais da Matemática, da Física, da Química, etc., 

normalmente celebrado nas escolas com atividades lúdicas ligadas ao universo 

das disciplinas, organizadas pelos alunos e professores (fui testemunha dessas 

atividades no Estágio Pedagógico) e as Olimpíadas da Matemática, da Física ou 

da Biologia e Geologia dão-lhes maior visibilidade nacional. Estas pequenas 

competições permitem uma aferição independente e mais correlacionada com os 

grupos disciplinares, que, com os dados decorrentes sobre o desempenho dos 

alunos, obtêm um precioso objeto de estudo para a melhoria das suas estratégias 

educativas. 
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EPÍLOGO: Novo Coronavírus, especificidades de um “novo normal” 

 

A dia 30 de maio de 2020, no auge da crise pandémica, ocorreu a 

conferência virtual “T4: The new normal: education post-covid19”, transmitida 

através de vários canais digitais, que obteve um alcance assinalável31. Algumas 

conclusões emanadas deste encontro entre professores de várias regiões do globo 

permitem compreender melhor os contornos da atual situação.  

Em primeiro lugar, em jeito de ponto de partida, a noção de que o bem-estar, 

físico e mental, dos professores e alunos será essencial para enfrentarmos esta 

crise. As alterações drásticas no quotidiano pessoal e coletivo provocam uma 

distopia, mediada pela informática, colocando novos problemas na velha equação 

educativa. 

O período de confinamento levou a que as aulas passassem para um regime 

à distância, a um enorme esforço de adaptação e à implementação de um fluxo de 

trabalho que procurou (erradamente) mimetizar a aula presencial, exigindo um 

teletrabalho intenso da parte de professores e alunos. Cedo se faz sentir a falta de 

contato humano presencial no espaço-aula - uma câmara não consegue captar a 

linguagem corporal, elemento-chave que o docente utiliza para sentir o estudante, 

inclusive, as atuais soluções informáticas de videoconferência não permitem 

colocar no ecrã, em simultâneo, a videochamada de todos os estudantes, e se o 

conseguissem seria inútil porque não passariam de pequenos thumbnail 

irreconhecíveis. Fruto desta nova realidade nunca foi tão evidente o consenso 

sobre a importância do contato direto no processo educativo. A aula não é só 

imagem. É som. É cheiro. É mise en scène. É cumplicidade. É confiança. Tudo isto 

requer coabitação num mesmo espaço físico. 

Ainda está por implementar um verdadeiro trabalho em rede, de 

conectividade global entre professores, alunos, direções, órgãos de decisão, e 

governos, que possibilite a partilha de informação, válida, comprovada e em tempo 

real sobre o status da pandemia, planos de ação preventiva, experiências, técnicas 

e ferramentas, mais eficazes, a utilizar nesta nova realidade. 

A qualidade das ligações à internet torna-se fator decisivo, fazendo a 

diferença entre “estar” e “não estar”. Felizmente existe em Portugal uma rede de 

 
31 Mais de 100 000 professores de todas as nações assistiram e contribuíram para o debate. 
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ligação à internet das melhores do mundo, mas outros países mais desfavorecidos 

debatem-se com questões de qualidade e capacidade desse serviço, o que 

provocou uma completa paralisação da comunicação entre alunos e professores. 

As famílias e os países desfavorecidos são os mais atingidos. Como lecionar e 

avaliar à distância, que ferramentas ou modelos a seguir? Torna-se claro que as 

soluções para a educação não poderão ser legisladas pelos poderes locais. A crise 

é global e exige uma resposta ao nível dos órgãos de gestão intermédia evitando 

os modelos de cariz top-down. Impõem-se, também, a remodelação dos currículos 

em função desta nova realidade e, mais que nunca, os alunos terão de ser 

corresponsabilizados pela sua própria educação, lançando mão de uma 

autorregulação e autodeterminação férreas.  

Também problemas relacionados com a privacidade individual se colocam. 

Que legitimidade terá o professor ao exigir que determinado aluno ligue a sua 

webcam? A mesma questão também se coloca em relação ao docente. Como 

regular as comunicações entre alunos e professores? 

Andreas Schleicher (Director for the Directorate of Education and Skills, 

OCDE) alerta para a falta de colaboração macro entre governos (não existem 

soluções transnacionais para este problema) e micro, entre as próprias escolas 

(não existe comunicação e intercambio escolar), tornando-se evidente que os mais 

desfavorecidos são os mais atingidos por esta pandemia. Apresenta, ainda, uma 

série de medidas de pequena escala que poderão fazer a diferença:  

 
- Incrementar a colaboração entre escolas; 

- Trazer os professores para a criação de conteúdos digitais apropriados a esta 

nova situação; 

- Não desprezar os mais tradicionais meios de comunicação (televisão e rádio), 

universalmente mais acessíveis, sobretudo aos mais desfavorecidos; 

- A importância do trabalho em rede, não se consegue fazer tudo sozinho; 

- Fazer uso dos recursos online das grandes editoras (reeditados se necessário), 

muitas vezes gastamos recursos a desenvolver o que já existe; 

- Investir mais na qualidade da relação com os estudantes. (Schleicher, 

30/05/2020) 

 

Em Portugal, no dia 13 de março foi ditada pelas autoridades a suspensão 

imediata das aulas presenciais, na sequência da declaração do Estado de 

Emergência Nacional devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus 

(Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março). Esta realidade iria prolongar-se até 

ao final do ano letivo com exceção para os alunos do ensino secundário que iriam 
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realizar os exames nacionais finais às várias disciplinas. Estes iniciariam aulas 

presenciais, no dia 18 de maio, apenas às disciplinas sujeitas a exame, a partir do 

final do período de confinamento, seguindo o rigoroso protocolo emanado das 

orientações da Direção Nacional da Saúde. 

Relativamente aos exames, o Ministério da Educação promulgou a que os 

conteúdos programáticos base ou aprofundados nos anos letivos anteriores iriam 

ser objeto de questões de resposta obrigatória. Todos os restantes conteúdos 

afetos ao presente ano letivo seriam distribuídos num grupo de questões em que 

apenas as melhores cotações de uma seleção contariam para a classificação final. 

Ou seja, os estudantes poderiam não responder a um conjunto de questões, se 

assim o entendessem. Esta estratégia por parte do Ministério da Educação 

constituiu uma tentativa de equalizar a dificuldade dos exames nacionais, tendo 

em conta a disparidade, na forma e no modo, do posicionamento das escolas 

perante tão grave alteração do paradigma quotidiano. Com efeito, a conceção e 

adaptação a um novo modelo de ensino à distância não foi uniforme entre os 

diferentes estabelecimentos de ensino, não havendo distinção clara entre o 

desempenho das escolas públicas ou privadas, ou de professor para professor.  

Para combater as assimetrias foi disponibilizado no site da Direção Geral de 

Educação (DGE), o “ROTEIRO: 8 Princípios Orientadores para a Implementação 

do Ensino a Distância (E@D) nas Escolas”, que sistematiza o processo de ensino 

à distância: mobilizar para a mudança; comunicar em rede; decidir o modelo de 

E@D; colaborar e articular; metodologias de ensino; selecionar os meios de E@D; 

cuidar da comunidade escolar; acompanhar e monitorizar são os pontos-chave do 

documento. Às lideranças intermédias é atribuído um papel fundamental, 

designadamente: os coordenadores de ciclo/departamento e os diretores de curso, 

nas questões do acompanhamento e da concretização das orientações 

pedagógicas; os diretores de turma, na organização e gestão do trabalho do 

conselho de turma/equipas pedagógicas.  

Foi segundo este documento que as instituições de ensino públicas e 

privadas estruturaram o seu próprio modelo de E@D. Professores e alunos 

puderam comunicar e partilhar recursos, através da plataforma Teams, estes 

instrumentos passaram a ser o veículo de permanente comunicação para 

prosseguir com as atividades letivas dos 2.º e 3.º ciclos e secundário. Tal como 

preconizado pelo roteiro orientador do E@D, os contatos seriam complementados 
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pelo uso do email, e a gestão do trabalho planeada semanalmente, cabendo aos 

diretores de turma o envio dos planos de aula para os encarregados de educação. 

No seio do departamento disciplinar, seriam testadas e validadas as ferramentas 

digitais e a forma como os alunos iriam seguir as aulas, organizar e enviar os 

trabalhos, aceder a recursos didáticos e realizar as avaliações escritas. Na 

pausa letiva da Páscoa, foram encetadas algumas reuniões por videoconferência 

com o professor cooperante, com o objetivo de criar sinergias que permitissem a 

exploração de modelos letivos alternativos que pudessem ser implementados na 

didática à distância. Com o objetivo de manter, o quanto possível, a orgânica das 

aulas presenciais, de uma disciplina tão visual quanto cognitiva como a Geometria 

Descritiva, rapidamente iniciamos uma cooperação regular para pesquisar e testar 

ferramentas digitais que permitissem desenvolver aulas dinâmicas, esclarecedoras 

e produtoras de conhecimento. Houve simulação de momentos letivos por 

videoconferência, usando diferentes plataformas de registo gráfico partilhado, para 

conseguirmos uma seleção de recursos fiáveis e com potencial para desenvolver 

uma comunicação o mais clara e completa possível com os alunos. Rapidamente 

se conclui que o uso de quadros interativos virtuais em tempo real, partilhados por 

videoconferência, são um recurso essencial. Entre os programas testados, o 

SketchTogether (www.sketchtogether.com) e a aplicação (android/PC) 

ExplainEverything ofereceram mais garantias de sucesso permitindo, 

simultaneamente, uma aproximação gráfica competente aos assuntos a abordar 

em aula, e possibilitando que os alunos pudessem também realizar esquemas 

gráficos no quadro, em direto; funcionalidade importante para assinalar uma dúvida 

ou para o professor solicitar a participação direta dos estudantes. Com um 

aplicativo de gravação de ecrã, ou usando a tecla PrintScreen e depois colando a 

imagem num editor de imagem ou num processador de texto, os discentes podem 

facilmente gravar as imagens do ecrã partilhado construindo assim um portefólio 

digital com os apontamentos de aula.  

Fica também estabelecido que os discentes continuariam a exercer a prática 

do desenho, cumprindo planos de trabalho cuidadosamente delineados para que 

estes não ficassem sobrecarregados com trabalho. A ênfase está na conceção de 

exercícios-problema que mobilizassem o máximo de temas programáticos. Assim, 

mediante a realização de poucos exercícios, os estudantes, em pouco tempo, 
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teriam a oportunidade de consolidar os conhecimentos sobre temas passados e 

atuais. 

Acompanhei as disciplinas de Geometria Descritiva A de Desenho A neste 

novo modelo de ensino à distância.  

Nas aulas de Geometria Descritiva A, ficou estabelecido que, por sistema, 

todos os alunos iriam manter as câmaras desligadas. Apenas quando eram 

convidados a intervir a poderiam ligar, se assim o desejassem. Entretanto, a 

plataforma de videoconferência do Teams implementou uma forma de os alunos 

sinalizarem graficamente se desejavam intervir ou colocar uma questão. Um dos 

procedimentos de aula que transitou das aulas presenciais é a “chamada”, um 

momento que, segundo o professor cooperante, dá o espaço necessário aos 

alunos para se posicionarem/predisporem e constitui um ritual reminiscente da aula 

presencial, necessário para imprimir algum senso de normalidade.  

Além da demonstração gráfica e em direto, através de um programa de 

desenho e partilha de ecrã, dos procedimentos processuais dos exercícios sobre 

os temas programáticos em análise, cuidadosamente comentados, o professor 

instituiu uma prática corrente, na qual os alunos teriam que resolver 

autonomamente os enunciados propostos na aula anterior e, na aula seguinte, 

teriam de elaborar um comentário ou explicação sobre todo o processo de 

resolução para a turma. O aluno era escolhido aleatoriamente, entre aqueles que 

realizaram com sucesso o referido exercício. Como parte da dinâmica os alunos 

teriam de enviar para o professor, via email, fotografias dos exercícios realizados 

no dia anterior à aula.  

Outro momento-chave: a “despedida” no final da aula. Todos os que assim 

desejassem, podiam ligar a webcam, para se verem e cumprimentarem. Um 

momento precioso de socialização, tão importante para se continuar a cultivar, 

tanto quanto possível, a coesão do grupo-turma. 

Um dos aspetos alvo de crítica, tanto dos encarregados de educação, como 

dos discentes, foi o incremento assinalável dos trabalhos a realizar 

autonomamente. O “trabalho de casa” passou a ter caráter permanente, 

multiplicado pelo número de disciplinadas frequentadas. De modo a evitar 

assoberbar o aluno de trabalhos, exige-se uma seleção cuidadosa e a construção 

de exercícios pertinentes que incluam um rol de temas transversais. Então, através 

da realização de apenas um exercício o aluno tem oportunidade mobilizar vários 
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conteúdos programáticos. Tais exercícios teriam de ser concebidos pelo docente, 

ao invés de optar por enunciados dos manuais ou livros de exercícios, geralmente 

bastante compartimentados no que diz respeito aos temas inclusos. 

Nunca foi tão pertinente o cuidado com que se planifica, não só a aula, como 

o trabalho autónomo que o estudante deve cumprir. O paradigma da resolução de 

exercícios “quantos mais melhor”, progressivamente do mais fácil para o mais 

complexo já não é aplicável: os alunos rapidamente ficaram sobrecarregados, não 

só pelo trabalho escolar, mas por uma realidade que os afastava do contato 

humano direto, com consequências psicológicas que ainda estão por aferir. Uma 

vez que os pais continuavam a sua atividade profissional, muitos ficaram entregues 

a si próprios, dependentes da sua capacidade de autogestão. O docente surge 

aqui como um elo de ligação com a normalidade possível num quotidiano 

enclausurado.  

Relativamente às aulas de Desenho A, da turma do 10.º ano, foi-me dada a 

oportunidade de realizar uma pequena apresentação sobre o tema da 

representação da figura humana, mais especificamente, um olhar sobre a 

representação do corpo humano tendo como ponto de partida a visão de Dürer, 

terminando nas técnicas modernas de motion capture como forma de enfatizar, 

junto dos alunos, a importância da estrutura no exercício do desenho, bem como 

fornecer alguns exemplos mais técnicos, utilizados no cinema e na animação, de 

captura de movimento e, com isso, evidenciar novas abordagens na análise, 

tratamento pictórico, possibilidades para o desenho de representação do corpo 

humano (cf. Apêndice XII). 

Provavelmente, a literacia digital da classe docente evoluiu em meses o que 

nunca tinha evoluído em décadas, desde que o computador passou a fazer parte 

do seu quotidiano. Paradoxalmente, nunca se fizeram sentir, de forma tão gritante 

as assimetrias existentes, relativamente à disponibilidade dos dispositivos 

necessários, mesmo os mais básicos, e à proficiência no uso das novas 

tecnologias, quer por parte de docentes como dos alunos. Verifica-se que as novas 

gerações, nascidas nesta nova era digital, manifestam dificuldades no uso 

adequado das ferramentas digitais adotadas para o prosseguimento das atividades 

letivas. Frequentemente o docente tem de interromper a aula para explicar como 

se faz o upload de um documento para a nuvem, ou como partilhar o ecrã, ou como 

aceder ao último formulário, etc… Outras vezes, os papeis invertem-se e é o 
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estudante que auxilia o docente a realizar um ou outro procedimento. Esta 

permutabilidade personifica um desejável caráter cooperativo no processo 

educativo onde o professor pode ser o aluno e vice-versa. 

No decorrer das aulas consegue-se sentir a ânsia dos alunos em regressar 

ao modelo presencial. Nesta nova forma de estar o aluno muitas vezes não “é”. E 

as assimetrias socias emergem. O aluno cumpridor e exemplar no exercício da sua 

“cidadania escolar” deixa de acompanhar as aulas porque não tem possibilidades 

de aceder a um computador ou a uma ligação à internet. Famílias inteiras 

confinadas, irmãos com aulas em simultâneo, pais em teletrabalho, fazem do 

quotidiano um verdadeiro desafio mudo, vivido apenas na intimidade da família.  

Considero que a classe docente saiu prestigiada deste imenso desafio, quer 

seja porque os pais, foram/são espectadores em primeira mão da ação docente, 

ou porque o seu papel como encarregados de educação mudou, pois agora têm 

de ser também eles o garante, mediante uma participação mais ativa, das 

aprendizagens dos filhos, ou ainda porque, apesar de tudo, a classe docente soube 

estar presente para os alunos e famílias, ora como confidente das suas angústias, 

ora como técnico de informática, ora ainda como amigo. 

A pandemia irá certamente prolongar-se no tempo. Desconhece-se quando 

e se retornaremos à normalidade anterior ao surgimento deste novo coronavírus. 

O sistema económico mundial não aguenta mais um período de confinamento tal 

como aconteceu entre março e abril. Os confinamentos, a existirem, ocorrerão 

abrangendo regiões e serão circunscritos, sob pena de danos irreparáveis à 

economia, o que colocará em perigo a franja da população que vive na pobreza ou 

seu limiar. O que está por vir é, ainda, uma incógnita pelo que será urgente 

implementar estratégias e sinergias cooperativas para preparar o futuro de forma 

antecipada. Certeza, apenas uma. O impacto desta pandemia na sociedade e na 

Escola está já inscrito de forma indelével na história da humanidade. 
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