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Apresentação 

Embora atualmente existam inúmeros softwares que permitam a elaboração de 
representações perspéticas a partir de plantas e alçados, este curso evidencia-se 
pela possibilidade de explorar a vertente manual e técnica do desenho em 
perspetiva como meio de desenvolver as competências gráficas e espaciais (que 
servem de base à utilização dos referidos softwares), assim como reforçar as 
capacidades técnicas e cognitivas da representação à mão livre, profundamente 
interligada com o desenho projetual. Neste curso, serão abordados métodos de 
desenho recorrendo à aplicação de determinadas regras com o objectivo de 
dotar os formandos de competências técnicas e artísticas sobre os diferentes 
métodos e processos da representação rigorosa da perspetiva linear.  

 

Objetivos 

 Representar espaços tridimensionais, interiores e exteriores, a partir da 
planta e do alçado, através da aplicação do método direto e dos pontos de 
fuga dominantes; 

 Desenvolver a noção de proporção, espaço, volume, planos e a relação entre 
objetos num mesmo espaço através da representação rigorosa dos mesmos. 

 

Metodologia 

As aulas são de carácter teórico e prático sendo acompanhadas por explanações 
técnicas e com referências históricas e contemporâneas no contexto da arte. 

. 

 

Material 

 Papel cavalinho A3, A2 
 Lapiseira de mina 0.3, 0.5 e 0.7  
 Borracha 
 2 esquadros geométricos de 30cm, 

(ou 1 esquadro geométrico + 1 
régua de 50 cm) 

 Compasso 
 Pasta para portfólio 

 

Conteúdos 

I. Fundamentos do sistema de 
Representação Perspéctica 
• Perspetógrafo, ponto de 

observação e ângulo visual. 
• Representação do ponto: método 

direto e método das 3 
coordenadas. 

• Representação da reta e do plano: 
pontos de fuga e retas de fuga. 

• Representação de figuras planas e 
sólidos. 

 
II. Representação de espaços exteriores 
ou interiores através da transposição de 
uma planta para a perspetiva: 
• pelo método direto, ou da 

intersecção dos raios visuais; 
• pelo método dos pontos de 

distância inteira; 
• pelo método da diagonal e de uma 

malha auxiliar; 
• pelo método de traços e pontos de 

fuga. 
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Formadora 

Helena Ferreira (1982, Lisboa) é artista, doutoranda em Belas-Artes e 
bolseira da FCT na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. É 
licenciada em escultura pela FBAUL, mestre em Ensino de Artes Visuais 
pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, com especialização 
em Geometria Descritiva defendendo a sua tese intitulada As Competências 
Espaciais no Ensino da Geometria: A dinâmica da Perspetiva Linear na Imaginação 
e no Desenho. Foi docente de Geometria Descritiva no Ensino Secundário e 
dá formação na mesma área no Ensino Superior. Paralelamente, desenvolve 
trabalho artístico na área da instalação-vídeo e imagens projetadas, e produz 
frequentemente publicações e comunicações centradas na teoria e prática da 
arte contemporânea 

 

Público Alvo 

Estudantes e profissionais  de artes 
plásticas, arquitectura e design com 
interesse em aprofundar o seu 
conhecimento sobre a representação 
rigorosa em perspetiva linear. 

 


