
IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

1 

 

RUMO À GEOMETRIZAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA 
FACILITADORA NO ENSINO DA GEOMETRIA ESPACIAL 

 
 

Telma Dias Silva dos Anjos1 
Universidade do Estado da Bahia – UNEB 
telmadias@uneb.br 
Tânia Regina Dias Silva Pereira2 
Universidade do Estado da Bahia – UNEB 
tanreg@uneb.br 
Tatiana Dias Silva3 
Universidade do Estado da Bahia – UNEB 
statidias@gmail.com 
Helenita Dias Silva4 
Universidade do Estado da Bahia – UNEB 
hdias@uneb.br 

 
 

Resumo 

Visando facilitar o aprendizado das matérias que englobam geometria espacial foi ministrado 
o curso de extensão “Recursos Facilitadores para o Ensino da Geometria Espacial” para 
alunos do curso de Arquitetura de uma universidade pública de Salvador. A idéia do curso 
partiu das queixas dos docentes com relação ao desinteresse dos discentes matriculados em 
Geometria Descritiva por encararem os seus conteúdos difíceis de serem visualizados devido 
à abstração, comprometendo, assim, o aprendizado final. Na tentativa de minimizar estes 
problemas, durante as aulas foram utilizadas atividades onde os estudantes eram envolvidos 
em processo de auto-organização, autoconstrução e valorização da dimensão emocional, 
através da realização de atividades como maquetes, cartazes, recortes e construção de objetos 
utilitários, que auxiliaram para uma melhor compreensão do assunto.  
Palavras-chave: Visão Espacial, Autoconstrução, Geometria Descritiva. 
 

Abstract 
To facilitate the learning of subjects that include spatial geometry was given the extension 
course "Resources for Teaching Enhancement Space Geometry" for students of architecture 
from a public university in Salvador. The idea of course came from the teachers' complaints 
about the disaffection of students enrolled in Descriptive Geometry by envisage their content 
difficult to be visualized due to abstraction, thereby undermine the learning end. In an attempt 
to minimize these problems, were used during school activities where students were involved 
in the process of self-organization, self-help and recovery of the emotional dimension, 
through activities such as scale models, posters, clippings and construction of utilities, which 
helped to a better understanding of the subject. 
Keywords: Spatial Vision, Self-help, Descriptive Geometry. 
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1. Introdução  

 

Os conteúdos abordados na disciplina Geometria Descritiva despertam certo receio 

nos estudantes devido ao abstracionismo e a necessidade do domínio da percepção espacial. 

Muitos não têm a visão espacial aguçada e, por isso, aqueles que estão começando precisam 

de tempo e recursos que facilitem o seu aprendizado. Montenegro (1991, pág. 3) compara o 

aprendizado da Geometria Descritiva com a habilidade para andar de bicicleta: “... Ainda não 

conheci alguém que tenha dominado a habilidade para andar de bicicleta em um dia. [ ]  A 

segurança e o amadurecimento vem com o tempo e a prática.”  

A dificuldade dos discentes em compreender os assuntos estudados nessa disciplina 

bem como em outras que utilizam a geometria espacial costuma ser um tema bastante 

discutido em eventos e no meio acadêmico, onde a principal preocupação está em encontrar 

uma forma de ensinar a representar no papel o que facilmente conseguem visualizar no 

espaço. A situação mais recorrente durante as aulas é a do estudante que “grava” o 

desenvolvimento mecânico (resoluções gráficas) das questões propostas sem compreender o 

que realmente está sendo feito. 

Na tentativa de minimizar o problema foi elaborado e ministrado o curso de extensão 

“Recursos Facilitadores para o Ensino da Geometria Espacial” para os discentes do primeiro 

semestre de 2009 do curso de Arquitetura em uma universidade particular de Salvador. O 

objetivo do curso não foi explorar os assuntos da disciplina em sua essência, e sim, apontar 

aplicações práticas dos conteúdos que podem ser criadas e utilizadas durante a graduação, 

reduzindo a dificuldade na compreensão do conhecimento desta e das demais disciplinas de 

Desenho. Para isso buscou-se trabalhar com a emoção dos alunos onde foi explorado o 

“sentir, pensar e atuar”, dimensões do ser humano, como sinalizam os autores Maturana e 

Varela (apud MORAES, 2004, pág. 55), e que bem complementam quando colocam que 

“Não é a razão que nos leva a ação, mas a emoção.”  

Buscando demonstrar que é possível compreender a aplicação dos conteúdos da 

disciplina, os assuntos foram ministrados de forma clara e precisa, onde o aluno era o 

construtor do processo, todos os assuntos apresentados eram demonstrados através de objetos 

encontrados no ambiente ou construídos por eles, valorizando sempre a criatividade. Dessa 

maneira, o aluno adquiriu confiança e auto-estima, colaborando de forma positiva no 

desenvolvimento dos trabalhos.  
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2. A metodologia utilizada 

 

Está consolidado que o ser humano aprende mais significativamente quando a 

informação lhe é passada de forma prática e através da utilização de recursos materiais 

concretos que o leva a compreender a teoria que está sendo apresentada. Segundo 

Kravchychepr (1999), o homem do futuro será aquele capaz de elaborar e reelaborar as 

informações e os conhecimentos para, através de sua participação, recriar e adaptar-se a este 

mundo em mudança e que essas novas condições trazem importantes repercussões sobre o 

grau e ritmo da difusão das inovações provocando inquietações nos setores da educação.  

No ensino da Geometria Descritiva uma das maneiras de levar o aluno a compreender 

o tema abordado é fazê-lo passar da condição de mero receptor para a de construtor do seu 

próprio aprendizado. Deve-se levar em consideração que a compreensão desta disciplina está 

diretamente ligada à visão espacial que, além de ser distribuída desigualmente entre os seres 

humanos, não é um conhecimento que se adquire através de livros e sim praticando.  

Na maioria das vezes a causa do desestímulo dos discentes e a dificuldade em 

despertar para a necessidade de aplicar o que foi estudado de forma imediata é o fato de 

alguns professores ministrarem as aulas de uma maneira padrão isto é, sem direcioná-las para 

o curso ao qual estão ensinando. A metodologia utilizada por alguns docentes ainda é a 

tradicional (resolução de exercícios extraídos de livros, listas ou apostilas de autores 

conhecidos e conceituados), o que, quase sempre, dificulta o entendimento, pois, priva o 

aluno de desenvolver uma linha de raciocínio e de tomar iniciativas. 

O legado da disciplina vai além do aprender a ler e interpretar as representações 

gráficas. Nela o discente desenvolve a capacidade de imaginar o objeto no espaço, representá-

lo através do desenho e construí-lo tridimensionalmente praticando a criatividade e a 

inteligência para criar coisas novas. 

Durante as aulas buscou-se trabalhar os aspectos criativos dos assuntos, onde os 

discentes realizaram trabalhos manuais (desenhos, maquetes e demonstrações), na tentativa de 

reduzir o abstracionismo muito utilizado em aulas convencionais da citada disciplina, e na 

busca de introduzir o lúdico e a arte, para obter como resultado o prazer em aprender e em 

ensinar. 

A esse respeito D’Ávila (2006, pág. 19) coloca que “A aprendizagem ocorrerá 

significativamente quanto mais formos capazes de aproximar o pensar do fazer e do sentir. E 
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através da arte o ser humano aprende de modo integral, pois que estes sentidos estão 

presentes: aprende-se pensando, fazendo e sentindo.” 

A produção dos desenhos e dos protótipos, a escolha e procura dos materiais, a 

discussão sobre como representar tridimensionalmente cada um dos objetos estudados 

representou um exercício de sociabilidade e de integração da mente e do corpo dos discentes. 

Com relação ao ensino utilizando esta integração entre cada um e o grupo, Moraes 

astuciosamente cita que: 

 

Como educadores, temos que pensar seriamente nestas questões se 
pretendemos educar visando à restauração da inteireza humana, onde 
pensamentos, emoções, intuições e sentimentos estejam em constante 
diálogo em prol da evolução da consciência humana. Portanto, é necessário 
que busquemos novas teorias, novas referencias que explicitem, com maior 
clareza, as questões epistemológicas imbricadas no ato de educar. 
(MORAES, 2004, pág. 55). 

 

 Concordando e comungando com este pensamento, o curso em questão foi elaborado e 

executado com a participação os discentes onde estes foram decisivos em todos os instantes. 

 

2.1 Buscando uma metodologia diferente 

 

Para sondar a expectativa dos discentes que se inscreveram no curso, bem como a 

aceitação dos conteúdos da disciplina, inicialmente foi preenchido um questionário contendo 

as seguintes perguntas: 

- Você já cursou a disciplina Geometria Descritiva nesta ou em qualquer outra instituição? 

- Caso já tenha conhecimento dos conteúdos da disciplina, como você os classifica? 

- Em sua opinião, qual a importância destes conteúdos para o seu curso? 

- Quais as suas expectativas para este curso de extensão? 

Do universo de quinze inscritos, quatro já tinham estudados os conteúdos da disciplina 

em outra instituição de ensino, onde dois disseram ser difícil compreender os assuntos e que 

tiveram dificuldade para ser aprovado. Cinco ainda não tinham cursado, porém, já ouviram 

falar que esta é uma das matérias mais difíceis do início do curso, por ser complexa, 

trabalhosa e difícil, devido à quantidade de informações passadas ao mesmo tempo.  

Com relação à importância dos conteúdos para o curso, a maioria respondeu que não 

sabia como a Geometria Descritiva ajudaria no desenvolvimento e esperavam que durante o 
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curso, as aulas fossem práticas, bem elaboradas, num ritmo moderado, que mostrasse o lado 

interessante e útil da disciplina, levando-os a descobrir o motivo de estarem cursando-a. 

Buscando realizar um curso onde professor e estudantes estivessem comprometidos 

com o desempenho das atividades e focados nos conteúdos a serem estudados, a maioria das 

atividades foram desenvolvidas em sala, aproveitando a contribuição que cada um podia dar 

no processo, buscando uma interação entre os conteúdos e a aplicação dos mesmos no curso e 

na posterior atuação destes profissionais. 

As atividades realizadas foram divididas em etapas denominadas momentos, que não 

significaram interrupções de assuntos e sim, seqüências a serem concluídas. Nestes, os 

conteúdos eram explicados e, de forma criativa, eram construídos objetos tridimensionais 

utilizando materiais como papel cartão, cartolina, isopor, lata de refrigerante, algodão, 

papelão de sapateiro, acrílico, acetato, arame, cordão, palito de churrasco, entre outros. 

Vários trabalhos foram realizados no curso, e, dentre eles, foi selecionado um para 

exemplificar e enriquecer este artigo. O mesmo foi realizado durante o estudo das retas e dos 

planos, elementos fundamentais da geometria, onde, após a exposição e demonstração do 

assunto, partiu-se para a fase de aplicação do mesmo, e para tal, utilizou-se a circulação 

vertical, componente de grande importância na arquitetura, que surgiu a partir do crescimento 

populacional e da concentração das construções nas grandes cidades. Montenegro (2004, pág. 

97), coloca que “Assim surgiu a construção de pavimentos superpostos servidos por uma 

circulação vertical, em vez da costumeira circulação horizontal... [  ] A circulação vertical 

faz-se por meio de escadas, de rampas, de elevadores, de monta-cargas, de tubos pneumáticos 

etc.” 

Abaixo, está representada uma escada helicoidal, na qual foi realizado um estudo mais 

completo. As figuras 1 e 2 foram representadas por um dos discentes do curso. As figuras 3 e 

4 são fotografias da maquete de uma das escadas construídas tridimensionalmente. 
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        Figura 1 - Desenho a lápis                                figura 2 - Desenho pintado com lápis de cor 

 

                             

Figura 3 – Elevação de uma escada                                Figura 4 – Projeção horizontal ou vista superior 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

7 

 

O estudo se concentrou nas escadas, por estas serem, segundo Montenegro (pág.97), 

“o tipo mais usado de circulação vertical”, onde foram explorados assuntos como: 

posicionamento de e entre retas e planos, nomes das retas e dos planos, paralelismo e 

perpendicularismo entre retas e planos, além da abordagem arquitetônica como: termos 

técnicos, tipos, formas, cálculo e desenho de escadas, forma e balanceamento de degraus. 

No final do semestre foi realizado outro questionário para avaliar a experiência 

aplicada, onde foi perguntado sobre: 

- Os assuntos abordados na disciplina são relevantes para o seu curso? 

- Cite exemplos em que você irá utilizar tais conteúdos na vida profissional. 

- A metodologia utilizada facilitou o aprendizado durante o curso? 

 As respostas foram positivas, onde todos disseram compreender a necessidade e 

importância dos conteúdos da Geometria Descritiva para o curso de arquitetura. Colocaram 

que estes conhecimentos serão utilizados quando estiverem representando projetos 

arquitetônicos, urbanismo, decoração e em diversas especialidades no campo profissional. 

Com relação à metodologia, todos acharam que a utilização de recursos 

tridimensionais facilitou o aprendizado levando-os a visualização dos assuntos apresentados 

teórico e graficamente. Citaram também que a avaliação foi positiva por ter sido mais justa, 

interessante, inovadora e por ter feito com que exercitassem bastante o conteúdo. Foi unânime 

a opinião de que o semestre cursado foi deveras proveitoso e dinâmico, dando um bom 

embasamento para as disciplinas de desenho, embora permaneça a idéia de que o seu 

conteúdo é amplo e cheio de detalhes.  

Enfim, ficou claro que esta metodologia simplificou de forma eficiente e satisfatória o 

conhecimento do raciocínio abstrato e, conseqüentemente, facilitou o aprendizado das 

disciplinas que têm a geometria espacial como conteúdo. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal objetivo ao pensar cada momento dessa experiência foi fazer uma interação entre 

os estudantes e entre a disciplina e a área de atuação, procurando também, fazer com que eles 

participassem todo o tempo da relação teórico-prático do seu conteúdo. A metodologia 

utilizada fundamentou o aprendizado, no instante em que os assuntos apresentados foram 

sempre relacionados com objetos, construções e passagens vivenciadas no dia-a-dia. 

Contextualizando, o aluno percebeu que nenhuma disciplina está dissociada do seu 
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conteúdo/prática de vida. Nessa proposta maior, foram criando e desenvolvendo o seu 

material de estudo, deixando de ser simplesmente observador para ser criador e/ou autor da 

sua própria práxis acadêmica.  

A eficiência do método foi comprovada durante o curso, no decorrer do semestre nas 

demais disciplinas e, ao encontrar os docentes envolvidos e os alunos que se matricularam nas 

disciplinas de desenho, onde ficou constatado que os mesmos apresentavam um bom 

desempenho na seqüência dos assuntos estudados no curso. 
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