
1	
	
	

 



2	
	
	

	

Instituto Federal do Espírito Santo 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 
	

	

LYUDMILA DOS SANTOS MARTINS 
LÍGIA ARANTES SAD 

	

	

PROPOSTA PARA ENSINAR (E APRENDER) PROJEÇÃO 
CILÍNDRICA ORTOGONAL 

  
 

Série Guias Didáticos de Matemática – nº 62 

 

 

 

 

 

 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 

Vitória 
2018



3	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Biblioteca Nilo Peçanha do Instituto Federal do Espírito Santo) 

 
M386p 

 
Martins, Lyudmila dos Santos.   

      Proposta para ensinar (e aprender) projeção cilíndrica ortogonal / 
Lyudmila dos Santos Martins, Ligia Arantes Sad. – Vitória: Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, 2018. 

        60 p. : il. ; 21 cm  (Série guias didáticos de matemática ; 62)  
  
        ISBN: 978-85-8263-390-8 

 
        1. Educação. 2. Mecânica – Estudo e ensino. 3. Ensino técnico. 4. 

Desenho técnico. 5. Desenho geométrico. 6. Didática. 7. Instituto 
Federal do Espírito Santo. I. Sad, Ligia Arantes. II. Instituto Federal do 
Espírito Santo. III. Título.  

  
                                                                                 CDD: 370  
  

 
 

 

 



4	
	
	

Editora do IFES  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Extensão e Produção  
Av. Rio Branco, nº 50, Santa Lúcia Vitória – Espírito Santo - CEP 29056-255  
Tel. (27) 3227-5564 E-mail: editoraifes@ifes.edu.br  
 

 
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática  
Rua Barão de Mauá, 30 – Jucutuquara  
Sala do Programa Educimat  
Vitória – Espírito Santo – CEP 29040-780  
 
 
Comissão Científica  
Drª Lígia Arantes Sad, D. Ed. - Ifes   
Dr. Edmar Reis Thiengo, D. Ed. - Ifes   
Drª Sandra Aparecida Fraga da Silva, D. Ed – Ifes   
Dr. André Gustavo de Souza Galdino, D. Sc. – Ifes 
 
 
Coordenação Editorial 
Sidnei Quezada Meireles Leite 
Danielli Veiga Carneiro Sondermann 
Maria Auxiliadora Vilela Paiva 
Michele Waltz Comarú  
Maria das Graças Ferreira Lobino 
  
 
Revisão 
Andressa Dias Koehler 
Lígia Arantes Sad 
Lyudmila dos Santos Martins 
 
Capa e Editoração Eletrônica  
Katy Kenio Ribeiro 
 
 
Editoração Eletrônica  
Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância (Cefor/IFES)  
 
 
Produção e Divulgação Programa  
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e 
Matemática Centro de Referência em Formação e Educação à 
Distância 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 



5	
	
	

 
Instituto Federal do Espírito Santo 

                                         Jadir José Pela 

                       Reitor 

                                            Adriana Pionttkovsky Barcellos 

Pró-Reitora de Ensino 

                                                              André Romero da Silva 

                                               Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação 

 

Renato TannureRotta de Almeida 

Pró-Reitor de Extensão e Produção 

 

Lezi José Ferreira 

Pró-Reitor de Administração e Orçamento 

 

Luciano de Oliveira Toledo 

Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional 

 

Diretoria do Campus Vitória do Ifes 

                                             Hudson Luiz Cogo 

Diretor Geral do Campus Vitória-Ifes 

 

Marcio de Almeida Có 

Diretor de Ensino 

Marcia Regina Pereira Lima 

Diretora de Pesquisa e Pós-graduação 

 

Christian Mariani Lucas dos Santos 

Diretor de Extensão 

 

Roseni da Costa Silva Pratti 

Diretor de Administração 

 

Centro de Referência em Formação e Educação à Distância 

                                                             Vanessa Battistin Nunes 

Diretora do Cefor 

 



6	
	
	

MINICURRÍCULO DAS 
AUTORAS 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

LYUDMILA DOS SANTOS MARTINS é mestranda em Educação em Ciências e 

Matemática pelo Instituto Federal do Espírito Santo - Ifes/Cefor. Graduada em 

Tecnologia Mecânica pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES (2006) e 

em Licenciatura Plena em Matemática - Fabra (2015). Possui Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção (2010) e Docência Superior (2014). Atualmente é docente 

efetiva do Instituto Federal do Espírito Santos – Ifes, na Coordenadoria do Curso 

Técnico em Mecânica do campus Vitória.  

Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/6923326816046532 

E-mail: lyudmilasmartins@gmail.com 

LÍGIA ARANTES SAD possui graduação em Matemática pela Universidade Federal 

do Espírito Santo e doutorado em Educação Matemática pela Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho (1999). Atualmente é professora titular, aposentada 

do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Espírito Santo. Tem 

experiência na área de Educação, com ênfase em Educação Matemática, sendo 

professora do Centro de Formação e EaD - Cefor / Ifes - Instituto Federal e 

Tecnológico do Espírito Santo; Professora do Programa de Pós-Graduação de 

Educação em Ciências e Matemática (EDUCIMAT) do Cefor / Ifes. Atua e pesquisa 

principalmente nos seguintes campos: história da matemática, educação matemática, 

epistemologia e diversidade cultural. 

 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1714140036102231 
 

Email: aransadli@gmail.com 

 

 



7	
	
	

SUMÁRIO 

APRESENTAÇÃO .............................................................................................. 8	

INTRODUÇÃO .................................................................................................... 9	

OBTENÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISAErro! Indicador não definido.	

ATIVIDADE 1 – A VISUALIZAÇÃO COMO OBJETO ...................................... 17	

Ação/Operação	1:	Desenho	do	modelo	em	madeira	..............................................................	19	

Ação/Operação	2:	Método	do	sombreamento	.......................................................................	24	

Ação/operação	3:	Numeração	das	superfícies	.......................................................................	27	

Ação/operação	4:	Modelamento	de	peças	no	software	Google	SketchUp.	...........................	29	

ATIVIDADE 2 – REPRESENTAÇÃO DAS VISTAS DO OBJETO NO PLANO32	

Ação/operação	5:	Método	das	transformações	graduais.	.....................................................	32	

Ação/operação	6:	Método	das	transformações	graduais	de	peças	oblíquas.	........................	33	

Ação/operação	7:	Com	base	na	modulação,	desenhar	a	mão	livre	as	vistas	necessárias	das	peças	
dadas	em	perspectiva.	............................................................................................................	37	

Ação/operação	8:	Relacionar	as	vistas,	enumerando	os	modelos	apresentados.	..................	40	

ATIVIDADE 3 – LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO MECÂNICO 42	

Ação/operação	9:	Desenhar,	a	mão	livre,	as	vistas	necessárias	para	leitura	e	interpretação	da	peça	
em	perspectiva.	......................................................................................................................	42	

Ação/operação	10:	Analise	as	afirmativas.	............................................................................	46	

Ação/operação	11:	Desenhar	as	vistas	ortogonais	da	peça	em	3º	diedro.	............................	48	

Ação/operação	12:	Dadas	as	três	peças	de	aplicação	mecânica	(figura	22),	indique	a	melhor	
técnica	de	representação	das	vistas	de	cada	uma	delas	e	justifique	o	motivo	da	escolha.	...	50	

CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................. 53	

REFERÊNCIAS ................................................................................................. 55	

 

 

 



8	
	
	

 

APRESENTAÇÃO 

Este guia didático foi elaborado como produto educacional, a partir da pesquisa do 

mestrado em Educação em Ciências e Matemática (Educimat), do Instituto Federal 

do Espírito Santo (Ifes), intitulada “ENSINO DA PROJEÇÃO CILÍNDRICA 

ORTOGONAL NO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA DO INSTITUTO FEDERAL 

DO ESPÍRITO SANTO: REFLEXÕES E UMA PROPOSTA DIDÁTICA”, e disponível 
no site do Programa: https://educimat.ifes.edu.br.  

A intervenção pedagógica da pesquisa ocorreu com 2 turmas da disciplina de 

Desenho Mecânico I no turno vespertino do Curso Técnico Concomitante em 
Mecânica do Ifes, campus Vitória, e consistiu na participação de 27 alunos. 

O Guia Didático apresenta, resumidamente, a prática pedagógica desenvolvida para 

o ensino da Projeção Cilíndrica Ortogonal, construída e analisada a partir dos 

pressupostos da Teoria da Atividade de Leontiev (1978) e da Visualização Espacial 

de Gutiérrez (1992). Neste produto educativo, apresentamos uma noção sobre a 

Teoria da Atividade de Leontiev (1978) e detalhamos atividades que visam promover 

o desenvolvimento da habilidade de visualização espacial e a aprendizagem da 

Projeção Cilíndrica Ortogonal na disciplina de Desenho Mecânico I. Explicitamos 

nosso objetivo educacional em cada atividade, descrevemos as ações/operações e 

as estratégias elaboradas pela professora e os alunos, realizadas ao longo de 12 

aulas de 50 minutos (3 aulas geminadas por semana), durante os meses de 
setembro e outubro de 2017.  

Desde já, ressaltamos que este material está publicado no site do Educimat por se 
tratar de um meio de ampla divulgação e acesso livre.  

Esperamos que este produto seja fonte de ajuda e incentivo para professores e 
alunos. 

As autoras.  
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INTRODUÇÃO 

Este produto educacional nasceu da experiência vivenciada em nossa pesquisa de 

mestrado e, ao compartilhá-lo, acreditamos que possa contribuir para o ensino e/ou 

aprendizagem da Projeção Cilíndrica Ortogonal.  

A fim de subsidiar a construção e a reflexão das atividades de ensino que 

proporcionassem um melhor entendimento aos alunos, buscamos subsídios nas 

constituições teóricas de Leontiev (1978) e Gutiérrez (1992), no sentido de 

compreender as concepções desses autores, as ideias por eles defendidas e que 

servissem de fundamentos na construção das atividades didáticas apresentadas 

neste guia. Em especial, a ideia de que o aluno e o professor são agentes do 

processo de ensino-aprendizagem e que o aluno é capaz, criativo e descobridor de 

seu espaço, ao partilhar da atividade de ensino interage em seu meio, modificando-
o.  

Nos procedimentos didáticos da disciplina Desenho Mecânico I do curso Técnico em 

Mecânica do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) – campus Vitória, de modo 

geral, as atividades têm sido planejadas com o propósito de despertar nos alunos o 

gosto pela disciplina e, consequentemente, o desenvolvimento da compreensão 

tridimensional dos conteúdos estudados, conhecimento imprescindível para 
planificação utilizando a projeção cilíndrica ortogonal. 

No campo do desenho técnico mecânico, o problema da visualização espacial 

muitas vezes ocorre no início da disciplina, na fase em que introduzimos o conceito 

de projeção cilíndrica ortogonal. Quando esse problema não é superado, pode haver 

um comprometimento da aprendizagem dos conteúdos seguintes, visto que a 

disciplina se estrutura em uma sequência na qual a falta de um conteúdo 

compromete a aprendizagem do subsequente. Não há como aprender a construir 

vistas, cortes, vistas auxiliares de peças ou modelos, se o aluno não dominar a 

projeção cilíndrica ortogonal. Segundo Peixoto (2004, p. 49): 

O desenho técnico é um desenho operativo, ou seja, após sua confecção 
segue-se uma operação de fabricação e/ou montagem. Desta forma, para 
fabricarmos ou montarmos qualquer tipo de equipamento ou construção 
civil, em todas as áreas da indústria, sempre precisaremos de um desenho 
técnico. 
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Diante dessa problemática vivenciada no curso Técnico em Mecânica do Ifes – 

campus Vitória, na condição de ex-aluna deste curso e, há cerca de 10 anos 

atuando como professora no mesmo itinerário, por diversas vezes na disciplina de 

Desenho Mecânico, justifico o interesse de refletir a respeito de procedimentos 

pedagógicos que contribuem para o aprendizado dos alunos na disciplina de 

Desenho Mecânico I. Especificamente, de analisar o ensino e a aprendizagem da 

Projeção Cilíndrica Ortogonal, que é parte essencial dessa disciplina e também 
conteúdo básico para aprendizagem de outras consecutivas. 

Nesse contexto, a possibilidade pedagógica nos conduziu ao entendimento de que 

os conteúdos escolares somente estarão a serviço do desenvolvimento dos 

estudantes se forem operados junto dos seus processos de significação, tendo em 

conta que uma das funções da educação é a de nutrir possibilidades relacionais.  

Desta forma, o foco está no ensino e na aprendizagem, considerando os objetivos 

formativos mais importantes que os informativos, uma vez que o conhecimento é 
construído e não reproduzido, e o aluno converte sua posição passiva para ativa. 

Ao ingressarmos no programa Educimat, vimos a oportunidade de unir nossa prática 

pedagógica à pesquisa, acreditando que poderíamos contribuir não só para o nosso 

desenvolvimento profissional, mas também para a comunidade escolar. Segundo 

Ponte (2004), em seu artigo “Pesquisar para compreender e transformar a nossa 
própria prática”:  

Não se trata de transformar os professores em pesquisadores profissionais. 
Trata-se de reforçar a competência profissional do professor, habilitando-o a 
usar a pesquisa como uma forma, entre outras, de lidar com os problemas 
com que se defronta [...] (PONTE, 2004, p. 2). 

A pesquisa foi realizada no campo de atuação da pesquisadora, em sala de aula, 

com seus alunos da disciplina de Desenho Mecânico I, sendo a busca pela melhoria 

nos processos de ensino e aprendizagem uma necessidade social, pois produz 

conhecimento, qualifica profissionalmente e visa à aprendizagem, na qual o 

problema de pesquisa se concretiza como o motivo que impulsiona a atividade de 

pesquisa. Nessa perspectiva, o estudo buscou meios de satisfazer a necessidade de 

ensinar, levando os alunos a aprenderem a partir de uma reflexão sobre a 

organização do ensino escolar enquanto uma possibilidade didática de adequação 
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das práticas pedagógicas comumente utilizadas no ensino da Projeção Ortogonal no 

Curso Técnico em Mecânica. 

As atividades propostas neste guia foram organizadas da seguinte forma:  

Figura 1 – Fluxograma das atividades propostas. 

 
Fonte: Autoria própria. 

A atividade presente na figura 1 não representa exercícios ou tarefas. Ela se baseia 

na Teoria da Atividade que, segundo Leontiev (1978), consiste em um processo 
psicológico que abrange manifestações externas e internas, e suas inter-relações.  

Há, na Teoria da Atividade, a tríplice: atividade-ação-operação, correlacionáveis à 

necessidade-motivo-finalidade ou objeto, sendo o motivo o elo entre a necessidade 

e o objeto, uma vez que um fator suscitador da atividade é a necessidade, que 

motiva o sujeito a realizar ações, sendo estas dirigidas pelo objeto, que é a 
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finalidade, o conteúdo da atividade. O professor, ao ter como objetivo a 

aprendizagem do estudante, age com estratégia: define ações e operações dirigidas 
ao aluno como objeto da atividade de ensino.  

A princípio, o trabalho do docente basicamente é o de ensinar conteúdos 

curriculares. Mas, ao repensar sua prática pedagógica em prol da aprendizagem do 

aluno, ele se abre a mudanças qualitativas em sua atividade de ensinar. É fato que a 

atividade de aprendizagem só irá se constituir se for adequada ao sujeito, 

transformando o aluno, de objeto na atividade de ensino, para sujeito da 

aprendizagem. Mas essa mudança (que, ao se concretizar, o professor alcança seu 

objetivo) só ocorrerá se essas duas atividades se relacionarem, de forma que o 

professor as organize de acordo com o seu objetivo – ensinar – e com as 

expectativas dos alunos, no intuito de motivá-los a estudar determinado conteúdo, 
passando o aluno a ser o sujeito e, o ato de estudar, seu objeto. 

Um dos componentes da atividade é a ação, que pode ocorrer de diversas formas, 
chamadas por Leontiev (2004) de operações. Segundo o autor (p. 323), 

Por operação, entendemos o modo de execução de uma ação. A operação 
é o conteúdo indispensável de toda a ação, mas não se identifica com a 
ação. Uma só e mesma ação podem realizar-se por meio de operações 
diferentes, e inversamente, ações diferentes podem ser realizadas pelas 
mesmas operações. Isto explica-se pelo fato de que enquanto uma ação é 
determinada pelo seu fim, as operações dependem das condições em que é 
dado este fim. Tomemos um exemplo muito simples: suponhamos que 
tenho por fim memorizar um poema: a minha ação será então memorizá-lo 
ativamente. Mas como vou fazer? Posso por exemplo, se estou em casa, 
recopiá-lo; noutras condições ser-me-á muito mais fácil repeti-lo 
interiormente. Nos dois casos, a ação será a memorização, mas os seus 
modos de execução, isto é, as operações de memorização são diferentes.  

Para que uma ação tenha significado para o sujeito, é preciso que ela seja 

direcionada por um motivo. Para que haja novos motivos, é necessário que o sujeito 

esteja inserido em um ambiente que provoque a necessidade de novas ações. As 

ações externas do professor, por meio das atividades pensadas, organizadas e 

geradas a partir de diagnóstico prévio de seus alunos e da importância daquele 

conteúdo com demonstração de sua aplicação prática no cotidiano ou ambiente 

profissional, também ajudarão o aluno em seu desenvolvimento.  Nesse sentido, 

para que os conceitos sejam aprendidos pelo estudante, é preciso que as ações se 
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organizem ativamente, como externas e, posteriormente, como ações mentais 

internas.  

Figura 2 – Alunos no laboratório de desenho técnico. 

  	

Fonte: Arquivo da pesquisadora, 2017. 

 

Releva ponderar que uma atividade pode ter várias ações, e uma ação pode 

mobilizar várias operações, da mesma forma que uma operação pode se dirigir a 

diferentes ações. “Isso ocorre porque uma operação depende das condições em que 

o alvo da ação é dado, enquanto uma ação é determinada pelo alvo” (LEONTIEV, 

2012, p. 74). E essas operações são as formas por onde se efetiva a ação, a forma 

material da representação dela, ou seja, os procedimentos e as técnicas. As 

operações são reguladas pelo professor, que tem autonomia quanto a sua aplicação 

ou mudança na forma de abordagem, ao perceber que não houve entendimento dos 
alunos quanto a sua função ou apropriação dos conceitos nela inseridos. 

Segundo Araújo e Moraes (apud MOURA, 2017, p. 56), a própria pesquisa em 

Educação pode se concretizar em atividade. Em nosso caso, se concretiza por 

possuir algumas das características apresentadas por Moura (2017), como “conter a 

síntese de um projeto coletivo; ter uma necessidade; ter um plano de ação 

coordenado; coincidir motivo com objeto e, sobretudo, ser dos sujeitos [...]”. Além 

disso, a pesquisa foi realizada no campo de atuação da pesquisadora, em sala de 

aula, com seus alunos da disciplina de Desenho Mecânico I, sendo a busca pela 

melhoria nos processos de ensino e aprendizagem uma necessidade social, pois 

produz conhecimento, qualifica profissionalmente e visa à aprendizagem, uma vez 
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que o problema de pesquisa se concretiza como o motivo que impulsiona a atividade 

de investigação.  

Como forma de obtenção de dados para a pesquisa utilizamos o método de 

pesquisa de observação de sala de aula, que é uma abordagem avançada de coleta 

de dados típica para examinar ambientes de aprendizagem. Vianna (2007, p. 30) 

lembra que é necessário estabelecer um processo de observação. De acordo com o 
autor, esse processo pode ser estruturado da seguinte forma: 

- Definição dos objetivos da pesquisa; 

- Escolha do grupo de indivíduos a ser observado; 

- Legitimação da presença do pesquisador diante do grupo a ser observado; 

- Obtenção da confiança dos observados; 

- Observação e registro dos eventos no campo escolhido; 

- Gerenciar possíveis crises que possam ocorrer entre os indivíduos e o 
observador; 

- Saber retirar-se do campo de observação; 

- Analisar os dados;  

- Elaborar um relatório sobre os elementos obtidos. 

Em nosso caso, a legitimação da presença do pesquisador ou ausência de 

estranhamento por parte dos alunos, bem como obtenção de confiança, foi um 

processo tranquilo, na medida em que a pesquisadora era também professora da 
turma e a matéria ministrada era integrante do currículo regular da disciplina. 

A intervenção pedagógica ocorreu no segundo semestre de 2017. Os participantes 

foram esclarecidos acerca da pesquisa de acordo com a ética requerida para o 

consentimento livre e esclarecido na pesquisa com seres humanos e cessão de 

direitos de imagem. Devido ao caráter do estudo de observação participante, foi 

preciso buscar um consentimento dos participantes e negociar um código de prática 

que definisse questões como a posse e uso dos dados (JONES; SOMEKH, 2005, p. 

141). Com essa finalidade, foram elaborados e assinados os termos de 

consentimento livre e esclarecido que dão base a um protocolo de ética entre 

pesquisador e pesquisados (ver APÊNDICE 01). 
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Para a análise, a priori, das concepções prévias dos alunos a respeito do conteúdo 

de Desenho Técnico e Projeção Ortogonal, aplicamos um questionário diagnóstico 

com questões fechadas (ver APÊNDICE 02).  A primeira parte do questionário exibe 

a identificação de quem faz a pesquisa: nome da instituição de ensino, pesquisador, 

orientador, e o motivo pelo qual os alunos responderão o questionário. A 

identificação do entrevistado se deu somente quanto ao sexo e faixa etária, sem o 

nome. Essa análise se fez necessária devido ao referencial teórico adotado na 

pesquisa, em que a identificação do desenvolvimento escolar anterior do aluno é de 

suma importância para o planejamento das atividades utilizadas na intervenção 

pedagógica. 

A produção resultante das ações-operações dos alunos, gravação de áudio durante 

a realização dessas atividades e notas de campo, foram recolhidas para posterior 

sistematização e análise. A ideia foi implementar estratégias didáticas diversificadas, 

com a utilização de materiais didáticos selecionados, adaptados e/ou criados de 

acordo com os objetivos estabelecidos; teve também o propósito de permitir a 

articulação e cruzamento dos dados durante a análise. 

Com respeito ao uso de recursos tecnológicos para obtenção de dados, Jones e 

Somekh (2005) ressaltam o fato de que gravação de áudio ou de vídeo de forma 

alguma pode substituir a necessidade de se fazer anotações de campo, pois a 

tecnologia mantém apenas um registro parcial dos eventos. A sensibilidade do 

pesquisador diante das nuances de significado e interpretação são sempre 
essenciais para a observação (JONES; SOMEKH, 2005). 

A análise do material foi feita de forma indutiva1 com base em ideias da teoria de 

Leontiev (1978), que também corroboraram no desenvolvimento das atividades de 

ensino e aprendizagem. Segundo BOGDAN e BIKLEN (1994, p. 205), essa análise 

envolve “o trabalho com os dados, a sua organização, divisão em unidades 

																																																													
	
1 Para a compreensão dos fatos pela ciência, os procedimentos fundamentais na pesquisa devem ser 
processados, conforme Fachin (2003, p. 29-31), pelo método indutivo (análise) e pelo método 
dedutivo (síntese). Processo indutivo é um procedimento do raciocínio que, a partir de uma análise de 
dados particulares, encaminhamos para as noções gerais.  
 
	



16	
	
	

manipuláveis, síntese, procura de padrões, descoberta dos aspectos importantes e 

do que deve ser aprendido e a decisão sobre o que vai ser transmitido aos 

outros”. Nesse sentido, a análise dos dados constitui um processo interpretativo 

derivado da perspectiva teórico-metodológica assumida nessa investigação, 

objetivando a construção e desenvolvimento da visualização espacial dos alunos 

participantes.  

 

Após uma breve explicação sobre a tríplice atividade-ação-operação e da forma de 

obtenção e análise dos dados da pesquisa a partir da qual foi gerado este produto 

educacional, iniciaremos no próximo tópico a apresentação da intervenção 

pedagógica proposta, com três atividades compostas por quatro ações/operações 

cada uma. 
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ATIVIDADE 1 – A VISUALIZAÇÃO COMO OBJETO 

A didática foi escolhida a partir da construção das noções de visualização espacial e 

questões gerais sobre aprendizagem, conhecimento e desenvolvimento.  

Diante das respostas dos alunos ao questionário e observações de suas atitudes e 

falas, notamos uma necessidade de iniciar o estudo sobre Projeção Ortogonal 

embasados em uma abordagem histórico-cultural que apresentasse um pouco sobre 

o desenvolvimento histórico desse assunto, de modo que os estudantes pudessem 

entender o âmbito maior de utilização do desenho na construção de vários ramos da 

ciência e, especificamente, na mecânica. Essa ação se coaduna com o pensar a 

respeito de “como foram aparecendo os problemas e as necessidades humanas em 

determinada atividade e como os homens foram elaborando as soluções ou sínteses 

no seu movimento lógico-histórico” (MOURA et al., 2010, p. 103-104). Exibimos, na 

figura 3, alguns slides a partir dos quais foram geradas discussões a esse respeito. 
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Figura 3 – Alguns slides utilizados em aula para discussões e reflexões sobre o 

Desenho Técnico 

        

         

 

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 

 

Por isso, buscamos explicitar noções a partir das necessidades e motivos que 

levaram ao desenvolvimento do Desenho desde a Idade Média, pois acreditamos 

que dessa forma o aluno poderia refletir sobre os “porquês” e os interesses que 

oportunizaram as produções relacionadas ao Desenho. E dessa forma, talvez, 

contribuir para que os alunos compreendessem o sentido e a permanência do 
Desenho na área da mecânica de uma forma mais contextualizada.  
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Outra mudança que propusemos na disciplina de Desenho Mecânico I foi na 

sequência dos conteúdos. Até o semestre de 2016/2, vínhamos desenvolvendo a 

disciplina conforme o plano de curso organizado entre os professores da área de 

desenho e a pedagoga. Mas informamos na primeira reunião de planejamento de 

área sobre a pesquisa, e foi solicitada a possibilidade de mudança. O grupo nos 

apoiou e mostrou interesse sobre o estudo. O motivo essencial da alteração se deu 

a partir de experiências anteriores na mesma disciplina, observando certas 

dificuldades dos alunos ao iniciarmos pelo estudo abstrato de ponto, reta, plano, 

seguidos pelas noções euclidianas de abscissa, afastamento e cota, que exigia uma 

capacidade de abstração para além da desenvolvida pelos alunos, principalmente 
quanto à visualização espacial.  

Entre as observações anteriores, ressaltamos que grande parte dos alunos não se 

apropriavam das ações e executavam as operações com dificuldade e de maneira 

mecanizada, sem reflexão de suas práticas. As alterações nas atividades voltadas 
para a visualização espacial foram desenvolvidas a seguir.  

 

Ação/Operação 1: Desenho do modelo em madeira 

A atividade consistiu em escolher uma peça em madeira disponível no laboratório de 

desenho como modelo. Os alunos foram convidados a desenhá-la da forma como a 

viam, tentando fazer um esboço da melhor forma possível, como se fossem fornecer 
esse desenho para que outra pessoa pudesse fabricar a peça. 

Após a contextualização histórica do desenho, até as normas técnicas para o 

Desenho Técnico, prosseguimos com reflexões sobre como representar os objetos. 

Entregamos algumas folhas de papel A4 e pedimos a eles que escolhessem um 

modelo em madeira (figura 4) e o representassem em um desenho à mão livre. A 

primeira pergunta que fizeram foi se teriam que fazer uma representação em três 
dimensões. Respondemos que não, então o tipo de representação foi livre. 
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Figura 4 – Modelos em madeira utilizados na atividade de ensino 1. 

 
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 

 

Acreditamos que o material manipulável contribuiu para o desenvolvimento da 

visualização, pois tendo em mãos os modelos em madeira que posteriormente foram 

representados, os alunos se familiarizaram com os sólidos criando imagens mentais 

desses, diminuindo a abstração da aula. Sobre isso, Becker (2009, p. 20) afirma 

que:  

A utilização de modelos concretos permite que a figura geométrica possa 
ser observada em várias posições e angulações, tornando o registro da 
imagem mental mais dinâmico e com isso o aluno poderá́ explorar melhor 
as propriedades do objeto, fazer conjecturas e tirar conclusões sobre o 
mesmo.  

Após o término do desenho pelos estudantes, observamos em cada prancheta como 

executaram a ação/operação e seu repertório gráfico. Percebemos que a maioria fez 

algo que se aproximava de uma representação em Perspectiva Isométrica (figura 5).  
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Figura 5 – Desenhos de alunos – representação de modelos 

               

 

 

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 

 

Alguns alunos fizeram uma representação na forma como viam cada lado da peça 

(figura 6), o que se assemelha às vistas ortográficas. 
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Figura 6 – Desenhos de alunos – representação de modelos 

           

 

         

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 

Montoya (2005, p. 36) afirma que “a imagem resulta sempre de uma acomodação 

especial ao modelo proposto, por que este é assimilado de perto ou de longe a um 

esquema próprio do sujeito”. Por isso, observa-se que não há padronização das 

dimensões e sequer do tipo da técnica de projeção, nem organização das vistas, por 

que o modelo é percebido intuitivamente, não guarda suas proporções e não 
estabelece uma sistematização da execução do desenho.  

Então fizemos a seguinte pergunta:  
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- Vocês acham que retrataram fielmente o modelo que escolheram? A maioria 

respondeu que sim, justificando que entenderam o que era a peça. Mas 
continuamos: 

- Vocês conseguiriam, a partir do desenho feito por vocês, fabricar essa peça? 

- Não! Respondeu um aluno. 

- Por que motivo não conseguiria? O que falta? 

A turma começou a sugerir o que contribuiria para melhoria do entendimento do 

desenho. Sugeriu colocar as medidas e aumentar o número de vistas. Mas ninguém 
citou a representação dos detalhes internos da peça que os desenhos escondiam.  

Notamos ainda um excesso de vistas desenhadas em algumas atividades e a 

supressão de vistas em outras. Os alunos fizeram a troca dos desenhos 

espontaneamente e discutiram as observações feitas um nos desenhos dos colegas. 

A partir do entendimento provocado por essa ação/operação, pertinente ao Desenho 

Técnico, eles sentiram a necessidade de organizar melhor o desenho, incluir 

informações, de forma a deixar mais clara a leitura e interpretação da peça. Deste 

modo, acreditamos que, para desenvolver a visualização espacial, o estímulo visual 

por meio do material concreto (modelos em madeira) contribuiu de forma positiva 

para a construção das imagens mentais pelos alunos no início do estudo da 
Projeção Cilíndrica Ortogonal. 
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Ação/Operação 2: Método do sombreamento 
 

Figura 7 – Ação/operação 2 – método do sombreamento. 

 
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 

 

Nesse caso, solicitamos ao aluno que observasse a peça e pintasse todas as vistas 

reconhecidas, diferenciando-as por cores. O objetivo era verificar se ele realmente 

estava reconhecendo as vistas do objeto e representando-as coerentemente no 

papel, como se encontra nos livros didáticos, projetos e manuais. Cabe ressaltar que 
a utilização de sombras em desenho técnico tem como objetivos principais: 

a) auxiliar na descrição da forma do objeto; 

b) separar faces; 

c) identificar faces paralelas; 

d) observar a curvatura de superfícies. 
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Figura 8 – Ação/operação 2 – exemplos realizados por alunos 

       
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 

 

A vantagem da utilização desse método é facilitar a visão espacial por meio da 

identificação das vistas ortográficas na perspectiva isométrica. Os alunos 

observaram que existe um ângulo propício para representação em perspectiva da 

peça como um todo, e que as medidas de largura, altura e profundidade 

encontradas nas vistas estavam em verdadeira grandeza, embora não fossem iguais 

na perspectiva, apesar de se assemelharem visualmente. Alguns sentiram 

dificuldade para pintar a superfície curva, pois não sabiam até onde limitar a vista 

para passar a outra, como pode ser visto na figura 8. Então sugeriram pintar a área 

com duas cores no intuito de demonstrar que aquela região era parte de duas vistas 

ortográficas simultaneamente. Pontuamos que a ação/operação de ensino foi 
realizada sem dificuldade pelos alunos e até com certa rapidez. 

Perguntamos a eles qual representação consideravam mais fácil para compreender 

a peça, e a maioria escolheu a perspectiva. Fiz então a seguinte pergunta: “Já que a 

representação da peça através da perspectiva facilita seu entendimento, por que 

utilizamos as vistas ortográficas? ” Nenhum aluno respondeu. Mas era 

compreensível, visto que ainda não conheciam projetos mecânicos e suas 
especificidades.  

Em seguida, entregamos a eles alguns projetos da área industrial e alguns que 

recebemos como doação de ex-alunos que trabalhavam na indústria, a fim de que 

observassem o grau de pormenorização dos desenhos e as particularidades 

daqueles projetos mecânicos. É oportuno esclarecer que a fabricação mecânica 
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exige alto grau de precisão, visto que os elementos de máquina atuam em sistemas 

de forças e, dependendo do local onde determinados componentes são utilizados, 

não pode haver falha em sua fabricação devido os riscos de um acidente ou 

desgaste prematuro de componentes absurdamente caros e de difícil reposição. Por 

isso, os projetos obedecem à máxima precisão possível, constando suas cotas e 

representações em verdadeira grandeza, detalhes internos e de superfície, 

viabilizadas pelas vistas ortogonais em que podem ser aplicadas técnicas adicionais 
como cortes, secções, vistas auxiliares, desenho de detalhes em escala etc.  

Uma aluna ficou assustada com a quantidade de itens e informações contidos nos 

projetos, e questionou até se seria capaz de um dia fazer algo do tipo. Expliquei que 

todas as informações contidas no projeto são normatizadas, assim como o desenho, 

e que seriam estudadas no decorrer do curso.  
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Ação/operação 3: Numeração das superfícies 
	

Figura 9 – Ação/operação de ensino 3. 

 
 Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 
 

Essa ação/operação de ensino (Figura 9) consistiu em identificar as superfícies da 

perspectiva na Projeção Ortogonal (vistas), ou seja, fizemos o oposto do citado na 
ação/operação anterior. 
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Os alunos compararam a altura de um lado da perspectiva com a altura das vistas, o 

comprimento da base de uma vista com a visualização da superfície na perspectiva, 

percebendo que existia uma relação de altura, comprimento e largura entre as 
vistas. Só não conseguiram explicar o porquê das correspondências entre essas.  

A partir dessas observações, foi explicado como se chegar àquela configuração das 

vistas pelo sistema mongeano, localizando os diedros e os planos em que as vistas 

são projetadas. Ao exemplificar o rebatimento dos planos, um aluno chamou 

atenção sobre a vista superior ter o mesmo comprimento da frontal, mas tinha 

dúvida sobre o comprimento da vista lateral esquerda. Usamos o exemplo da peça 

envolta (dentro de) por uma caixa onde em cada lado era projetada uma vista da 

peça. Ao abrir a caixa, que chamamos de planificação, as seis vistas estavam 

dispostas no plano.  

Seguindo a operação, eles estabeleceram conexões entre as vistas da peça, por 

meio de linhas de construção. Alguns estudantes observaram que não haveria 

necessidade de saber as medidas da terceira vista para a determinação de 

correspondência solicitada, o que mostramos na fala de um aluno: “quando 

traçamos linhas ligando um desenho no outro, quando chegamos no terceiro é só 

acender o contorno”. Nesse momento, se consolidou o plano no interior das ações, 

promovendo o que Leontiev (2004) chama atenção no elo entre a necessidade e o 

objeto, pois ao discutirmos como poderia ser resolvido o problema do comprimento 

da vista lateral esquerda o aluno, com sua observação, permitimos que se 

comentasse como o detalhe de uma vista poderia ser determinado pelas linhas de 

construção do desenho.  
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Ação/operação 4: Modelamento de peças no software Google SketchUp. 
 

Essa atividade envolve o uso do computador para modelamento de peças no 

software Google SketchUp. Trata-se de um programa muito simples utilizado para 

criação de modelos em 3D, necessitando de pouco tempo de aula para explicar sua 

interface, seus principais comandos e exemplos de modelamento 3D. Geralmente, 

após as explicações, os alunos sentem-se aptos a desenvolver modelos em 3D de 

maneira autônoma. Em sequência, distribuímos uma folha com os modelos (figura 
10) para serem reproduzidos utilizando o software. 

Figura 10 – Ação/operação 4. 

 
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 

 

O objetivo da ação era que os alunos se familiarizassem com objetos em três 

dimensões graficamente e, ao modelar as peças, lessem e interpretassem o 
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desenho, identificando suas faces, arestas, lados, detalhes internos e externos, e 

sua localização no plano. Os participantes mostraram-se empolgados ao utilizar o 

computador para modelagem, interagiram bastante com o software e entre eles. Não 

houve dúvida em relação aos modelos que seriam criados na atividade, somente 
quanto aos comandos do software em si.  

Os modelos concebidos graficamente foram básicos para a percepção da situação 

espacial, sendo determinantes para facilidade da compreensão do conteúdo por 

parte do aluno a simplificação e clareza na forma de elaboração. A seguir, as figuras 
28 e 29 (printadas) exemplificam a operação descrita. 

Figura 11 – Ação/operação 4 realizada por alunos. 

    

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 

O programa se constituiu em um recurso didático que possibilitou ao aluno operar os 

fundamentos de Desenho de modo mais rápido devido a sua interface mais simples 

e intuitiva. Ele também permitiu uma rápida visualização das mudanças nos 

modelos, resultantes da movimentação, contribuindo para o desenvolvimento da 

visualização espacial.  

Segundo Leontiev (1978), essa apropriação é passível de ocorrer quando o aluno 

transforma algo externo, disponível coletivamente, organizado de modo individual. 

Em especial, essa ação/operação motivou os alunos a relacionarem várias 

possibilidades de uso do software no seu cotidiano, inclusive levou uma aluna a 
perguntar se era possível fazer o desenho de sua casa naquele programa.   

Alguns também perguntaram quando voltariam a ter aulas de CAD, se eu não 

disponibilizaria peças mais complexas para criação no software, mas foi explicado 
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que teríamos somente aquele momento na disciplina e que o uso computacional 

seria retomado em disciplinas posteriores, porque o objetivo era o desenvolvimento 
da visualização espacial e não o desenvolvimento do CAD. 

 



32	
	
	

ATIVIDADE 2 – REPRESENTAÇÃO DAS VISTAS DO OBJETO NO PLANO 

 

Ação/operação 5: Método das transformações graduais. 
 

A ação/operação consiste em desenhar as vistas ortogonais necessárias para 

representação do modelo em perspectiva. 

Figura 12 – Atividade de ensino 5. 

 
Fonte: Stulzer ( 2017, p.07). 
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Ação/operação 6: Método das transformações graduais de peças oblíquas. 
Figura 13 – Atividade de ensino 6. 

 
Fonte: Stulzer ( 2017, p.07). 

 

As ações/operações de ensino 5 e 6 (Figuras 12 e 13) não apresentaram um alto 

grau de dificuldade, visto que limitavam o aluno a assimilar gradualmente as 

sucessivas construções das vistas sobre a malha. Pensamos em problematizar a 

partir da quantidade necessária de vistas ortogonais. Por isso, inserimos no 
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enunciado o termo “necessárias”, pois só deveriam ser executadas as vistas que 

fossem necessárias à caracterização da forma da peça (NBR 10067/1995).  

Existem peças, como um eixo, em que somente uma vista basta para o seu 

entendimento, visto que todas as informações, dimensões e detalhes já estão 

contemplados no projeto.  Pedimos também que buscassem construir as vistas 

observando as conexões entre elas, ou seja, através das linhas de construção. A 

diferença entre as atividades 5 e 6 esteve na forma de representação de peças com 

face oblíqua, que consta somente na atividade 6. Nela, os alunos deveriam observar 

que a face inclinada é perpendicular a um plano de projeção, mas é inclinada em 

relação aos planos adjacentes, não se projetando em verdadeira grandeza em 

nenhuma vista, mas com o mesmo número de arestas nas vistas e mesma forma 

característica. Os alunos normalmente têm alguma dificuldade para desenhar vistas 

de peças com essa característica, costumando fazer hachuras nas vistas para 

representar a superfície inclinada. Mas não foi o caso com os da turma participante 
na ação/operação, conforme apresentado no exemplo da figura 14.  
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Figura 14 – Ação/operação 5 resolvida por aluno 

 

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 

 

Enquanto os estudantes faziam a operação (na ação de desenhar), observamos que 

eles não diferenciavam as linhas de construção das linhas de contorno visíveis do 

desenho. Então tivemos a chance de abordar a norma NBR 8403 de desenho 

técnico, que trata da aplicação de linhas em desenhos. Dessa forma, eles puderam 

apreender que não se tratava apenas de uma questão de estética do desenho, mas 
de uma normatização.  
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Quando não se diferencia as linhas por espessura ou tipo, o desenho fica confuso, 

pois não conseguimos diferenciar nele as representações de outros elementos 

(linhas de chamada, cota etc.). Isso pode ser observado nas vistas ortogonais da 

primeira peça na figura 14, na qual as linhas de construção foram desenhadas com 

a mesma espessura da de contorno do desenho, o que pode confundir quem vai 

“ler” o desenho. 

A dinâmica então consistiu em deixar que os alunos construíssem as vistas sem a 

preocupação com as normas sobre as linhas, para que ao se depararem com o 

problema, pensassem em soluções. Alguns sugeriram identificar as vistas colocando 

as iniciais próximas a elas, mas os próprios alunos já refutavam algumas hipóteses 

com seus próprios argumentos, como no exemplo: “Como vamos escrever no 

desenho? Vai ficar ainda mais confuso, com textos, linhas; é pra diminuir a 

quantidade de coisas”. Outros sugeriram diferenciar por cores, mas um aluno 

lembrou que o desenho técnico à mão livre é feito a lápis. Até que um deles sugeriu: 

“Professora, por que não diferencia pela grossura das linhas? ”. Respondemos que 

era uma excelente sugestão e que a partir daquele momento eles deveriam 
diferenciá-las dessa forma, mas que já existia uma norma sobre isso.  

Dessa forma, acreditamos que a aprendizagem passou de uma simples 

memorização da norma, que rapidamente esqueceriam, para um aprendizado com 
sentido, pois havia um motivo para ensinar e aprender aquele conteúdo.  
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Ação/operação 7: Com base na modulação, desenhar a mão livre as vistas 
necessárias das peças dadas em perspectiva. 
	

Figura 15 – Ação/operação 7. 

 
Fonte: Stulzer (2017, p.11). 
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A atividade de ensino 7 consiste no desenho das vistas ortogonais, só que com a 

inclusão de mais uma problemática: como representar partes ou detalhes internos 

da peça que não estão visíveis em determinada vista? Como na atividade anterior já 

havíamos mostrado a norma sobre os tipos de linhas, eles fizeram a tarefa 

tranquilamente. Poucos alunos cometeram erros, sendo o mais comum a 

transposição do comprimento do rebaixo da vista principal da segunda peça para a 

vista superior. Não havia cota, ou seja, a medida do comprimento dessa superfície 

não estava indicada no desenho. Nesse momento, um aluno questionou se 

esquecemos de colocar a medida. Respondi que não e expliquei, com base nos 

princípios do controle dimensional, que se tratava de tema de uma disciplina que 
eles estavam estudando no mesmo semestre.  

A propósito, na mecânica, só podemos cotar, que significa dimensionar um objeto, 

se pudermos avaliá-lo com o uso de instrumentos de medida como os paquímetros, 

micrômetros, relógios comparadores etc. Cada instrumento possui uma resolução 

que confere a exatidão da medida feita por ele. Só que esses possuem uma 

característica construtiva e, por princípios da metrologia, as faces desses devem 

estar perfeitamente conectadas às do objeto a ser medido, sem qualquer tipo de 

folga. Isso pode ser observado na cota da superfície da peça (figura 15), cuja 

medida da altura pode ser aferida pelo bico do paquímetro; nela também consta a 

cota da largura, que pode ser medida com as orelhas do paquímetro, já para o 

comprimento da superfície do rebaixo não há parte do paquímetro que consiga 

medir com precisão. Por isso, não há a informação da medida, pois não há precisão 

do valor. A única forma de conseguir desenhar esta parte da superfície seria por 

linhas de construção (conforme vistas ortogonais da peça inferior desenhada na 

figura 16).  
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Figura 16 – Ação/operação 7 feita pelo aluno 

 

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 
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Ação/operação 8: Relacionar as vistas, enumerando os modelos apresentados. 
	

A fim de identificar a correspondência entre perspectiva e vistas, o aluno visualiza 

mentalmente a perspectiva da peça, estimulando a sua capacidade de percepção 

espacial. Esta ação também abarca os conceitos da operação de representação dos 

objetos, relacionando Projeções Ortogonais às Perspectivas Isométricas, para que o 
aluno leia e interprete o Desenho Técnico (Figura 17). 

Figura 17 – Ação/operação 8 feita por um aluno. 

 
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 

 

Segundo Gutiérrez (1991, apud Becker 2009, p. 27): 

É fundamental que o aluno adquira e desenvolva habilidades que o 
permitam entender e interpretar diferentes tipos de representações 
bidimensionais de objetos tridimensionais, ou seja, habilidades que 
permitam ao aluno criar, mover, transformar e analisar imagens mentais de 
objetos tridimensionais geradas por uma informação dada através de um 
desenho plano. 	

Essa ação/operação foi realizada sem dificuldades, questionamentos ou dúvidas por 

parte dos alunos. Eles compararam com os colegas os resultados e observaram 
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onde erraram, qual aresta ou face confundiram, consertando as respostas. 

Acreditamos que objetivo da atividade foi alcançado, visto que os estudantes 

conseguiram entender um diferente tipo de representação das peças, a perspectiva, 

ao analisar as vistas ortográficas (criando uma imagem mental em 3D do objeto) e 

buscar a perspectiva correspondente (comparando arestas e faces). Perguntamos 

aos alunos em que situação eles poderiam ter essa necessidade de partir das vistas 

para o objeto em 3D. Um deles prontamente deu como exemplo a situação em que o 

técnico em manutenção recebe o projeto da máquina (em vistas) e precisa identificar 

a máquina na área. Outro aluno lembrou das aulas iniciais em que foram mostrados 

projetos originais de máquinas industriais, “tipo da ponte rolante da Vale”, disse ele, 

e as paradas de usina onde podem ser executadas as manutenções corretiva e 

preventiva, além da instalação de instrumentos de monitoramento para manutenção 
preditiva.  
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ATIVIDADE 3 – LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO MECÂNICO 

Ação/operação 9: Desenhar, a mão livre, as vistas necessárias para leitura e 
interpretação da peça em perspectiva. 
	

Figura 18 – Ação/operação 9. 

 
Fonte: Stulzer (2017, p.09). 
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Nessa ação/operação (Figura 18), trabalhamos com os alunos peças que possuíam 

detalhes no formato circular, onde foram aplicados os conceitos de linha de centro e 
simetria, contidas na norma da ABNT 8403 – Aplicação de linhas em desenho.  

Iniciamos com a explicação do motivo pelo qual devemos informar no projeto o 

centro de furos e arcos. Depois partimos para explicação da prática na oficina, que 

no semestre seguinte eles estudariam na disciplina de Fabricação Mecânica I – 

ferramentaria, na qual os alunos fabricam as peças a partir dos projetos. Primeiro 

pintam as peças com a tinta para traçagem/marcação, depois usam um riscador 

onde fazem toda a traçagem na peça, marcando a localização do centro dos furos. 

Após a traçagem, usam uma ferramenta chamada punção de marcar/centrar, e 

fazem um pequeno furo (a ponta do punção tem um formato cônico) cuja função é 

orientar a broca que iniciará a furação. O objetivo foi mostrar a relação entre a teoria 

e a prática, no intuito de possibilitar a apropriação da ação/operação por parte do 

aluno. Nesse caso, a apropriação da ação se consolidou no momento em o aluno 

compreendeu a função das linhas de centro/simetria, conseguiu identificá-las em 

outros projetos e a operação ocorreu no momento em que conseguiu fazer o 

desenho das vistas ortográficas da peça contida na figura 18. Geralmente, os alunos 

apresentam muita dificuldade com a vista lateral esquerda pelo número de linhas de 

arestas não visíveis presentes nela. Mas a linha de centro foi desenhada sem 
dificuldade, como pode ser observado na Figura 19. 
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Figura 19 – Ação/operação 9 feita por um aluno 

 

Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 

Mais uma vez, trabalhamos com a visualização a partir da planificação dos sólidos, 

mas incluímos mais um elemento na representação: as linhas de centro/simetria. 

Observamos que os participantes conseguiram citar exemplos de aplicação prática, 

participando ativamente da aula, motivo pelo qual acreditamos ter ocorrido a troca 
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do aluno com o objeto, favorecendo sua apropriação da cultura. Sabemos que o 

aluno carrega consigo suas experiências anteriores na educação, cultura (bagagens) 

e, como indivíduo único com suas peculiaridades, constrói seu conhecimento de 

forma distinta do outro, e é essa diversidade na construção de sentido e significação 

pelos alunos em sala de aula que devemos analisar. Tacca (2000, p. 41) conceitua 

significação como sendo 

Um processo abrangente, no qual emergem motivações, referências, 
significados e sentidos no contexto de interações (entre pessoas ou entre 
professor e alunos), nos diferentes lugares e situações (de ensino 
aprendizagem). O processo de significação é um processo dos sujeitos 
implicados nas situações interativas, vistos como sujeitos concretos, 
situados num momento ontogenético, cultural e histórico, num tempo 
determinado. 

Com isso, entendemos que ocorreu o processo de significação devido às 

características das interações sociais ocorridas durante a apreensão do conteúdo 

por parte dos alunos (interiorização da ação), realizadas com motivação e 
participação ativa deles nessa ação/operação.  
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Ação/operação 10: Analise as afirmativas. 
	

Figura 20 – Ação/operação 10. 

 

 
Fonte: Stulzer (2017, p.24). 
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Esta ação/operação (Figura 20) consistiu em analisar as vistas ortográficas da peça 

para responder às afirmativas propostas. Não se tratava mais de relacionar uma 

perspectiva com suas vistas, mas da associação entre as vistas principais, no 

tocante às suas faces, arestas e cotas. Alguns alunos sentiram dificuldade em 

responder às questões que tratavam de cotas, pois não conseguiam perceber que a 

medida de determinada aresta dependia da soma ou subtração de outras. 

Acreditamos ter havido por parte de alguns uma dificuldade em relacionar a 

visualização das vistas ao pensamento analítico das afirmativas. Segundo 
Goldenberg (1998): 

Os tipos de visualização que os alunos precisam, tanto em contextos 
matemáticos como noutros, dizem respeito à capacidade de criar, manipular 
e “ler” imagens mentais de aspectos comuns a realidade; visualizar 
informação espacial e quantitativa, e interpretar visualmente a informação 
que lhe seja apresentada; rever e analisar passos anteriormente dados 
como objetos que podiam tocar e desenhar; e interpretar ou fazer aparecer, 
como por magia imagens de objetos ou ideias que nunca foram vistos (p. 
37).  

Como forma de auxiliá-los, passamos a fazer a leitura de cada afirmativa com os 

alunos e a respondê-las em conjunto. A maioria da turma explicou prontamente as 

questões, mas alguns ainda demoravam a entender o que estava sendo afirmado. 

Mas, após compreender o enunciado, voltavam a analisar as vistas (de forma 
demorada) para posteriormente entender o porquê da resposta. 
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Ação/operação 11: Desenhar as vistas ortogonais da peça em 3º diedro. 
	

Figura 21 – Ação/operação 11. 

 
Fonte: Stulzer (2017, p.28). 
  

Nessa ação/operação (Figura 21), os alunos construíram as vistas ortogonais em um 

diedro diferente. Eles estudavam o 1o diedro, sistema adotado no Brasil e na Europa, 

e passaram a estudar o 3º que é o adotado pelos Estados Unidos e Japão, por 

exemplo.  



49	
	
	

Um aluno perguntou o motivo de estudarmos o 3o diedro, visto não ser o utilizado 

pelo Brasil, mas explicamos que, apesar de a regra valer para os projetos criados no 

Brasil, é comum, na área industrial, nos depararmos com projetos de máquinas 

importadas de diferentes países, e que eles precisariam ler esses projetos para 

estudar as máquinas e equipamentos com os quais operariam ou fariam a 

manutenção.  

Colocamos as vistas ortográficas de uma única peça feita nos dois sistemas de 

projeção e pedimos que observassem as diferenças e semelhanças entre elas. A 

maior parte da turma respondeu que as linhas tracejadas estavam invertidas nas 

vistas, ou seja, se em um sistema a aresta era não visível (tracejada), na outra era 
visível (contínua).  

Um outro observou que as vistas no 3o diedro pareciam ser espelhamentos do 

objeto, o que estava correto. Então chamei a atenção para a única vista que não era 

modificada, ou seja, se mantinha a mesma nos dois sistemas. A partir desse 

momento, explicamos como se originou o 3o diedro, a rotação do plano e, na 

sequência, a criação das vistas ortogonais. Elas eram resultantes das projeções do 

objeto no plano, cuja organização dos elementos se altera, passando de observador 

– objeto – plano, para observador – plano – objeto. Sobre isso, Gutiérrez (1992) 

afirma ser essencial que o aluno adquira e desenvolva a habilidade de compreender 

diferentes tipos de representações bidimensionais de objetos tridimensionais, a fim 

de se tornar apto ao processo de criar, mover, transformar e analisar imagens 
mentais dos objetos em três dimensões gerados a partir de um desenho plano. 

 A escolha por abordar o 3o diedro separado do 1o se fez por experiências passadas, 

em que os alunos confundiram as vistas dos diferentes sistemas ao desenhá-las. Na 

ementa da disciplina ainda continua dessa forma, e alguns professores ainda 

adotam essa didática. Preferimos consolidar o conhecimento em um sistema 

primeiramente (1o diedro), para depois inserirmos o outro (3o diedro), pois 

percebemos que os alunos faziam comparações entre as vistas geradas em cada 

um e acreditamos que, assim, poderiam entender com mais facilidade.  
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Ação/operação 12: Dadas as três peças de aplicação mecânica (figura 22), 
indique a melhor técnica de representação das vistas de cada uma delas e 
justifique o motivo da escolha. 

 

Figura 22 – Ação/operação 12. 

 
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 
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A ação/operação 12 consistia em relacionar as técnicas de representação como 

cortes (total, em desvio e rebatido), secções, vistas auxiliares, meia-vista, meio-
corte, corte parcial e detalhes, com as peças da figura 22.  

A escolha pela melhor técnica de representação é feita de acordo com as 

especificidades da peça ou objeto. Por isso, iniciamos a ação perguntando para os 

alunos qual seria a escolha para a primeira peça. Um deles respondeu que seriam 

as vistas ortogonais. Perguntamos o porquê da escolha e ele explicou que “a peça 

tem furos dentro, então fazemos as vistas por que é melhor para mostrar e colocar 

as medidas”. Outro aluno argumentou que seria um corte, mas não soube dizer o 

tipo. Completou que “mostraria mais os furos internos”. À vista disso, explicamos que 

a melhor opção seria o corte em desvio, pois diminuiria a quantidade de linhas 

tracejadas, deixaria os detalhes internos mais explícitos e seria mais fácil cortar. 

Já para a peça de número dois, muitos responderam ao mesmo e escolheram a 

técnica de corte total. Perguntamos se eles poderiam sugerir mais alguma, mas 

ninguém se propôs. Então, chamamos a atenção para o fato de a peça ser simétrica 

e que, por esse motivo, o meio-corte também seria possível. Já para a terceira peça, 
a maioria respondeu que se tratava de um meio-corte pela geometria dela.  

Alguns estudantes começaram a perguntar sobre como representar alguns tipos de 

elementos de máquina, como os de fixação, e a pegar alguns desses elementos que 

temos no laboratório de desenho E1 para mostrar nas aulas de Desenho Mecânico 

II. Explicamos que, no semestre seguinte, eles estudariam a disciplina de Desenho 

Mecânico II, que trata especificamente de projetar e especificar os elementos de 

máquina (fixação, transmissão, apoio etc.), e que o Desenho Mecânico I se trata do 

desenho básico aplicado para a mecânica, sendo primordial para o entendimento 

das disciplinas posteriores que não tratavam somente de desenho, mas 

manutenção, tornearia, soldagem, fresagem, caldeiraria, dentre outras. Assim, 

procuramos despertar nos estudantes a motivação para o estudo da disciplina, 
mostrando sua importância ao longo do curso.  

Isto é, deve provocar no sujeito uma necessidade de solucionar algum 
problema. Ou, melhor ainda: ter sua nascente numa necessidade. Esta, por 
sua vez, só aparece diante de um problema que precisa ser resolvido e cuja 
solução exige uma estratégia de ação (MOURA, 2000, p. 34, apud MOURA, 
2017). 
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Dessa forma, buscamos auxiliar os alunos a relacionarem o conteúdo aprendido na 

disciplina de Desenho Mecânico I com as demais, pensando em novas 

possibilidades e articulações para desenvolver projetos interdisciplinares exigidos no 

decorrer do curso técnico. 

 

Figura 23 – Exemplo de projeto em desenho mecânico II. 

 
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho de pesquisa que gerou este produto educacional oportunizou o 

desenvolvimento profissional de uma das autoras, na medida em que ela se encaixa 

na condição de professora que é pesquisadora da própria prática docente. Segundo 
Ponte (2004, p. 24), 

Mas para ser capaz de compreender e transformar a realidade, a pesquisa 
sobre a nossa própria prática profissional não pode descurar a reflexão 
sobre si mesma e o seu sentido autocrítico, debatendo o seu trabalho na 
sua comunidade de referência e dialogando também com outros actores 
sociais apostados na promoção de uma educação de qualidade para todos. 

Este Guia Didático tem como objetivo contribuir para a melhoria e desenvolvimento 

do ensino e da aprendizagem do desenho mecânico, pois compreendemos ser de 

suma importância a organização do ensino, mediante a busca pela análise dos 

conhecimentos conceituais e didáticos, reflexão da prática em sala de aula e do 
planejamento de ações que promovam a aprendizagem dos alunos.   

Essa organização passou a caracterizar-se como atividade de ensino para a 

docente, voltada a um objeto – o ensino – movida por motivos – por exemplo, fazer 

com que o aluno aprenda a Projeção Cilíndrica Ortogonal. Tomar o ensino como 

uma atividade significa refletir e redefinir suas ações motivadas por objetivos, e 
materializadas por meio das operações, pelas quais se permite realizar as ações.  

Sabemos que nem sempre os resultados obtidos são satisfatórios, mas lembramos 

que podemos modificar ou readaptar um material didático de acordo com as dúvidas 

que surgem nas diferentes aplicações, visto que os alunos aprendem de formas 

distintas. Cada sujeito constrói seu conhecimento de forma particular e cabe ao 

professor conhecer os seus alunos e as ferramentas possíveis para uma educação 
inclusiva.  
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Figura 18 – Última aula da intervenção pedagógica. 

Font

e: arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 
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