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PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes 

A unidade curricular tem como objectivos a aquisição de conhecimentos no ramo da perspectiva 
linear, geométrica e rigorosa e a sua aplicação com a representação no desenho e nas artes visuais 
em geral. São realizadas aulas com uma larga componente teórica e ensaiados exercícios em 
conformidade com determinadas situações práticas. Há uma complementaridade entre teoria 
e prática, com o objectivo principal dos operadores de desenho evitarem as ingenuidades da 
representação de formas e de espaços. 

Com os conhecimentos de perspectiva, a unidade curricular contribui também para a formação 
e competência dos indivíduos, sobretudo desenhadores, em determinadas áreas das artes visuais, 
na prática corrente e na transmissão dos respectivos conhecimentos, o que é verificável na prática 
do seu ensino nos mais diversos níveis e também na prática laboratorial que se observa em oficinas 
de desenho pertencentes a determinadas Instituições.

The course aims to acquire knowledge in the field of linear perspective, geometric and precise, 
and its application to the representation in the drawing and in the visual arts in general. The classes 
combine theory and practical exercises, which are tested in accordance with certain practical 
situations. There is a complementarity between theory and practice with the primary aim of 
drawing operators that is to avoid the naivety representation of shapes and spaces.

With the knowledge of linear perspective, the course also contributes to the formation and 
competence of people, in especially the designers, in certain areas of the visual arts, in the practice 
and in the transmission of their knowledge, which is verifiable in the practice of teaching in various 
levels and also in design laboratory practice, which is observed, for example, in drawing workshops 
belonging to certain institutions.

2 — Conteúdos Programáticos
Syllabus 

Serão descritos métodos geométricos auxiliares, utilizando o sistema de perspectiva linear 
plana e esférica, a saber: método directo e da costruzionne legittima, método da quadrícula e da 
diagonal, método dos pontos de distância, método de traços e pontos de fuga, método dos pontos 
de fuga reduzidos, método das três coordenadas e métodos geométricos para a determinação 
de sombras. Teoria do paralelismo e perpendicularidade. Representação perspéctica com quadro 
vertical e representação perspéctica com quadro oblíquo, determinando perspectivas com pontos 
de fuga aéreos e subterrâneos. Representações perspéticas com e sem o recurso à Linha de 
Terra. Restituições e reconstituições perspéticas de imagens de fragmentos arquitectónicos do 
quotidiano e/ou de obras de arte. Reflectância de formas e de conjuntos sobre espelhos planos. 
Representação de perspectivas curvilíneas de quadro cilíndrico e esférico, com os inerentes 
métodos e transformações analíticas e gráficas.

Auxiliary geometrical methods will be taught, using the flat, cylindrical and spherical linear 
perspective, namely: the direct method and costruzionne legittima; method of the grid and diagonal; 
method of the distant points; method of traces and vanishing points; method of reduced vanishing 
points; method of three coordinates; geometric methods for the determination of shadows; 
perspective representations with vertical frame; perspective representation with oblique frame — 
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perspectives with aerial and underground vanishing points; perspective representations with and 
without the use of land line; perspective refunds and reconstructions of architectural fragments of 
images of everyday life and/or works of art; structures reflectance in the plane mirrors; and finally, 
specific methods and specific knowledge, as analytical transformations, for curvilinear perspective 
representations in cylindrical and spherical frames.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
Teaching and Evaluation Methodologies

Para alcançar os objectivos propostos, na metodologia de ensino articulam-se duas vertentes 
distintas, mas complementares.

Teórica: como apoio à componente prática, serão descritos os conhecimentos teóricos 
necessários à compreensão da globalidade dos traçados utilizados e aplicados na representação 
perspéctica dos exercícios propostos, de modo que os alunos possam posteriormente desenvolver 
a sua própria investigação.

Prática: serão simuladas aplicações práticas relacionadas com o futuro exercício de actividade 
profissional ao nível do desenho, permitindo a apropriação dos códigos gráficos e da linguagem 
específica da perspectiva linear plana, cilíndrica e esférica, que possibilita a representação rigorosa 
de formas e de conjuntos. Por outro lado, a complexidade crescente a apresentar nos exercícios 
propostos permitirá aos alunos, com o indispensável apoio docente, induzir os princípios teóricos 
gerais que são necessários ao domínio correcto da compreensão dos traçados e das representações.

A apreciação global dos conhecimentos e competências demonstradas, bem como dos 
objectivos alcançados é expresso numa classificação que traduz a ponderação relativa de vários 
critérios — participação e acompanhamento efectivo; volume de trabalho desenvolvido e empenho; 
integração lectiva e adequação; qualidade do desempenho — aferidos em três níveis de avaliação: 
(i) contínua, assente no acompanhamento do trabalho nas aulas; (ii) periódica (80%), realizada em 
dois momentos no final de cada por módulo, incluindo já os dados da avaliação contínua (20%) 
como parte integrante; e (iii) final (20%), que compreende os registos anteriores e que se considera 
cumprida no momento da última avaliação periódica. A Avaliação Final é o resultado da média das 
duas avaliações periódicas referidas, relativas a seis exercícios que serão entregues na forma de 
um portfólio no final. Os alunos admitidos que obtiverem média final na avaliação final igual ou 
superior a 10 valores ficam dispensados da Avaliação final.

In order to achieve the proposed objectives, the teaching methodology articulates two distinct 
but complementary aspects.

Theoretical: as support for the practical component, the theoretical knowledge necessary 
to understand the whole of the tracings used and applied in the perspex representation of the 
proposed exercises will be described, so that the students can later develop their own research.

Practice: practical applications related to the future exercise of professional activity will be 
simulated at the level of the drawing, allowing the appropriation of the graphic codes and the 
specific language of the flat, cylindrical and spherical linear perspective, which allows the rigorous 
representation of forms and of sets. On the other hand, the increasing complexity to be presented 
in the proposed exercises will allow the students, with the necessary teaching support, to induce 
the general theoretical principles that are necessary to the correct domain of the understanding of 
the traces and the representations.

The overall assessment of the knowledge and skills demonstrated, as well as the objectives 
achieved, is expressed in a classification that reflects the relative weighting of several criteria — 
participation and effective follow-up; production workload and commitment; curricular integration 
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and adequacy; quality of performance — measured in three levels of evaluation: (i) continuous, 
based on the monitoring of class work; (ii) periodic (80%), done in two moments at the end of each 
module, already including the continuous evaluation data (20%) as an integral part; and (iii) final 
(20%), which comprises the previous records and which is considered to have been fulfilled at the 
time of the last periodic evaluation.  The Final Evaluation is the result of the average of the two 
periodic assessments referred to, relating to six exercises that will be delivered in the form of a 
portfolio at the end. Admitted students who obtain a final grade in the Final Evaluation equal to or 
greater than 10 are exempt from the final assessment.
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