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JOÃO CABELEIRA1 e JOÃO PEDRO SILVA2

Aprender Geometria por projeto em estado de emergência

Campo de Exploração:
A aprendizagem por projeto e a promoção de um maior envolvimento do estudante no seu 
ensino, aprendizagem e avaliação, e na partilha de experiências com os seus pares.

Face à situação sanitária decorrente do contexto pandémico devido à COVID-19, as atividades de ensino/apren-
dizagem programadas para o ano letivo de 2019/2020 sofreram uma profunda reformulação. Partindo deste 
contexto, esta comunicação expõe duas experiências desenvolvidas no âmbito da Unidade Currricular (UC) de 
Geometria, do 1º ano do Mestrado Integrado em Arquitetura da Escola de Arquitetura, Arte e Design da Uni-
versidade do Minho, sob o constrangimento do ensino tecnologicamente mediado: uma de trabalho individual 
incidindo sobre a conceção, desenvolvimento e representação de estrutura formal, e uma segunda desenvolvida 
em grupo, incidente sobre o levantamento arquitetónico, articulação espacial e aplicação de recursos projetivos 
a uma proposta de comunicação gráfica. Experiências que, respondendo ao programa da UC, exploraram a si-
multaneidade entre Geometrias de Relação e de Representação, nomeadamente no que se refere à vocação da 
primeira na compreensão e conceção de estruturas, a par dos processos de transformação e geração de forma, 
e da segunda na mecânica projetiva e domínio instrumental da representação espacial. 
A primeira experiência, Tesselações/Modelação de superfícies aplicando princípios do Origami e Kirigami, im-
plementada logo após suspensão do ensino presencial, foi encetada por apresentação teórica e referências 
práticas (das quais se destacam, para além das experiências de Alberts no curso propedêutico da Bauhaus, 
as mais recentes explorações por Vyzoviti em 2004 e Jackson, 2011), na sequência da qual os estudantes 
procediam à exploração livre na transformação de superfície A4 segundo lógicas do Origami e Kirigami. Este 
ensaio inicial, complementado por posterior recolha de exempla, permitiu fixar uma estrutura, reconhecendo 
princípios de modelação e transformação de superfícies, bem como as respetivas qualidades formais e espaci-
ais da proposta. A estrutura serviu a uma sequência de 3 enunciados aprofundando conhecimentos projetivos e 
aplicando-os à representação da estrutura: projeções cotadas e múltiplas (fixando as propriedades da estrutu-
ra), axonometria (explicando, segundo sequência de axonometrias, as operações de transformação aplicadas) e 
a perspetiva linear (conferindo escala e explorando a espacialidade da estrutura).  
A segunda experiência, A Nossa Casa em Rede/Espaço privado e relacional, explorava simultaneamente o recon-
hecimento e registo gráfico do espaço (levantamento arquitetónico) e valores de combinatória formal (definição 
de sequência espacial), a par de competências na comunicação gráfica da solução. Por analogia à relação em 
rede ditada pelo ensino à distancia, testaram-se possíveis ligações entre os espaços onde cada estudante se en-
contrava na sua casa. Assim, entre estudantes de um mesmo grupo, proporcionou-se a associação de quartos, 
cozinhas, lavandarias, arrumos, escritórios, contemplando ligações de ampla escala entre Braga e o Funchal, ou 
entre Guimarães e a cidade da Praia em Cabo Verde.  Partindo do levantamento arquitetónico (reconhecendo e 
registando as medidas dos espaços e dos elementos móveis que os organizavam), passou-se posteriormente ao
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ensaio de articulações (testando passagens por postigos, armários, gavetas, lareiras, escadas ou claraboias), 
até à exploração do desenho de arquitetura (nas suas dimensões técnica e comunicativa). 
Assim, e partindo destas experiências, esta comunicação visa dar a conhecer a metodologia implementada, a in-
terferência das tecnologias de ensino à distância no processo de ensino aprendizagem (Figura 1) e os resultados 
alcançados (Figura 2), refletindo ainda sobre pertinência da aprendizagem por projeto no ensino da geometria 
no âmbito da formação em Arquitetura.

Figura 1

Figura 2




