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Abstract - Drawing as a graphic expression has been part of 
man's life since his first attempts at communication in 
prehistory. Over time other expertises have been added to the 
practices of drawing like mathematics and geometry. During the 
great civilizations, geometry was the north for the understanding 
and construction of many equipments and buildings significantly 
modifying the course of history. After the industrial revolution, 
with the advancement of technology, geometric design was more 
than ever present until changes in the laws of education were 
made and geometry began to be separated from mathematics 
until it was completely excluded from the curriculum of Brazilian 
schools. At the undergraduate level students learn geometry 
obeying the specifics of each course. In this article we present the 
report of an activity designed to assist the teaching of geometry in 
the first semester of the Architecture and Urbanism course in the 
field of shadow study.In this article we present the report of an 
activity designed to assist the teaching of geometry in the first 
period of the Architecture and Urbanism course in the field of 
shadow study. 

Keywords— Geometric Drawing, Architecture, Design, Drawing, 
Didactic material.  

Resumo. O Desenho como expressão gráfica está presente na 
vida do homem desde suas primeiras tentativas de comunicação 
na pré-história. Ao longo do tempo e da evolução do próprio 
homem outras expertises foram somadas às práticas do desenho 
como a matemática e a geometria. Durante as grandes 
civilizações, a geometria foi o norte para o entendimento e 
construção de muitos equipamentos e edificações modificando 
significativamente o curso da história. Após a revolução 
industrial, a largada para a corrida da era tecnológica havia sido 
dada e o desenho geométrico mais do que nunca se fez presente, 
até que mudanças nas leis da educação foram feitas e a 
geometria começou a ser separada da matemática até ser 
completamente excluída do currículo das escolas brasileiras e 
posteriormente dos vestibulares. Ficou a cargo do ensino 
superior apresentar os princípios da geometria obedecendo as 
especificidades de atuação de cada curso. Neste artigo 
apresentaremos o relato de uma atividade pensada para auxiliar 
o ensino de geometria no primeiro período do curso de
Arquitetura e Urbanismo no que tange a área de estudo de
sombra.

Palavras-Chave— Geometria descritiva, Desenho geométrico, 
Arquitetura, Design, Desenho, Material didático. 
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I. INTRODUÇÃO 

A arte como forma de expressão é inerente ao ser 
humano que evoluiu junto com o desenvolvimento do 
próprio homem. Há milhares de anos que o homem se 
manifesta através de símbolos e desenhos. Em antigas 
cavernas como Lascaux1 na França, Comumente chamada 
de “Capela Sistina da pré-história”, devido à preciosidade 
das pinturas parietais que lá são encontradas [1], ainda estão 
registradas as pinturas rupestres onde o homem daquele 
tempo, na tentativa de comunicação com seus semelhantes, 
fazia desenhos nas paredes (alguns muito semelhantes a sua 
representação real), e conseguia expressar suas intenções, 
medos e crenças.  

Em vários outros períodos a ilustração serviu de 
comunicação para os analfabetos, principalmente na idade 
média quando a leitura era reservada aos religiosos e as 
imagens nos vitrais serviam como “leitura visual” das 
passagens religiosas. Foi uma arte comunicadora por 
excelência representando um dos maiores recursos didáticos 
da Igreja, sobretudo levando em consideração que se tratava 
de uma época onde os recursos eram limitados. Isso é 
corroborado pela importância e perenidade da mensagem 
neles veiculada [2]. 

O desenho é criação do homem, seja pela necessidade 
de comunicar-se, de extravasar as suas angústias e alegrias, 
de se lançar ao mundo, de se organizar no espaço individual 
e coletivo, de estabelecer seus domínios, seja para registrar 
as suas ideias, e inegavelmente o desenho tem a sua história 
na história da humanidade e, a cada dia, são estabelecidas 
novas conexões com as mais diversas áreas do 
conhecimento, merecendo atenção especial por toda a sua 
evolução e inclusão em diversos campos do conhecimento 
humano [3]. 

Por volta do ano 300 a.C, Euclides com sua obra 
“Elementos” já desenvolvia a geometria de forma muito 
elaborada provando a relação estreita entre desenho e 
matemática. Dessa forma é possível afirmar que essas 
relações entre matemática e o estudo das construções 
geométricas “são tão intrínsecas que, na maioria dos casos, é 
impossível entender as leis matemáticas sem os recursos 
gráficos ofertados pelo Desenho geométrico” [4]. 

O ensino de Desenho no Brasil teve várias fases, mas 
como mostra Machado [5] teve início no século XVII 
devido a constante necessidade da coroa portuguesa em 
defender suas terras. Assim fez-se necessário capacitar  
algumas pessoas na área de desenho e matemática a fim de 
torna-los aptos a trabalhar com fortificações militares. O 
mesmo autor relata que em 1699 no Rio de Janeiro foi 
instituída Aula de Fortificações com o objetivo de ensinar o 
desenho de projetos para esta finalidade, e que seria 
determinante no ensino militar no Brasil. 

                                                             
1 Um dos principais registros da arte rupestre  encontra-se nas cavernas de 
Lascaux, na França, que, com seus aproximados 17.000 anos de história, é 
comumente chamada de “Capela Sistina da pré-história”, devido à 
preciosidade das pinturas parietais que lá são encontradas [1]. 

	

O desenho geométrico tomou parte na estrutura de 
ensino no Brasil ainda no século XVIII com a formalização 
do ensino militar visando a formação de engenheiros, 
cartógrafos e matemáticos [6] capazes de levar a cabo o 
levantamento de mapas com latitudes determinadas pelos 
novos métodos empregados na Inglaterra e França, e 
habilitar engenheiros a construir fortificações para a defesa 
dos domínios ultramarinos [7]. Porém, só no século XIX 
ficou consolidado como ensino sistemático das matemáticas, 
das ciências e da técnica do Brasil [8]. 

O Rei D. João VI quando chegou ao Brasil sentiu a 
necessidade de fomentar a criação de cursos de Desenho 
pois o país carecia de profissionais técnicos e cientistas. Em 
1816 chegaram os artistas franceses (desenhistas, escultores 
e arquitetos) convidados pelo rei para organizar a Escola 
Real de Ciências, Artes e Ofícios no Brasil. Ficou conhecida 
como Missão Francesa e foi responsável entre várias coisas 
por retratar as particularidades do Brasil e a vida dos negros 
escravos e índios.  

Naquela época, a Europa passava por significativas 
transformações com a revolução Francesa e Industrial, 
causando um salto no modus operandi tecnológico. Diante 
deste cenário, o ensino das ciências passou a ser prioritário, 
e o desenho geométrico considerado saber essencial que 
possibilitava a modernização das máquinas industriais [5]. 

O Brasil passou a se espelhar no modelo Francês, 
adotando seus métodos e livros pedagógicos [8] o que 
impulsionou a criação das Escolas Normais e dos Liceus 
Provinciais em 1835 e Colégio Pedro II em 1837 permitindo 
a expansão do ensino de desenho geométrico [5].  

A partir de então, o Brasil começou um processo de 
modernização à luz das transformações da própria 
sociedade, fazendo com que a engenharia militar passasse a 
dividir espaço com a engenharia civil tornando o desenho 
geométrico peça chave para o avanço técnico-científico. O 
desenho artístico e o desenho geométrico passaram a ter 
funções diferentes e propósitos bem definidos, embora 
ambos compartilhassem da mesma origem.  

Até a década de 1950, o ensino de Desenho era 
obrigatório no ensino médio sendo um componente 
curricular importante, já que possibilitava melhor 
entendimento da matemática, tendo nela o suporte para o 
campo da geometria.  Na década seguinte teve inicio o 
Movimento da Matemática Moderna (MMM) cujo objetivo 
era renovar o ensino da matemática tentando aproximar a 
matemática praticada nas escolas com a dos pesquisadores 
da área [9]. Sendo assim, conforme a Lei n. 4.024/61 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 1961), 
alguns conteúdos foram incluídos e outros retirados, a 
exemplo da geometria. Desenho Geométrico e Desenho 
Técnico tornaram-se exclusivos de cursos superiores e 
técnicos [3]. 

No ano 1971, a Lei n. 5.692 de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional excluiu definitivamente o desenho 
geométrico do currículo escolar brasileiro, incluindo-o na 
disciplina Educação Artística que passara a ser obrigatória 
nos currículos de 1. e 2. Graus. Como esta disciplina não era 
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cobrada nos vestibulares, muitas escolas simplesmente 
abandonarem de vez o ensino dessa área do conhecimento. 

Em áreas como engenharia, arquitetura e design o 
desenho atua de forma incisiva na formação da concepção 
do projeto, na análise e interpretação das informações 
possibilitando soluções para os problemas. 

Para Trindade [10] o desenho consiste na transformação 
de uma ideia para, com a ajuda dos meios auxiliares 
correspondentes, permitir aos outros esta transformação. 

A NBR 10647 [11] divide o desenho geométrico como 
projetivo e não projetivo. Sendo o primeiro resultante de 
projeções do objeto sobre um ou mais planos (vistas 
ortográficas e perspectivas) e o não projetivo como sendo os 
que não apresentam essas características, como diagramas, 
fluxogramas, esquemas, etc.  

Nos ensinos técnico e superior, as disciplinas desenho 
geométrico, desenho técnico e suas variantes herdaram a 
responsabilidade de preencher a lacuna deixada nos ensinos 
fundamental e médio com a retirada de geometria dos seus 
currículos, o que as torna em alguns casos, mais complexas 
do que de fato são. 

II. DELIMITANDO O TEMA 

O projeto teve como objetivo apresentar um método 
simples que auxiliasse o aprendizado de geometria, e que de 
alguma forma, conseguisse suavizar a carga de 
complexidade do assunto. O experimento foi executado na 
disciplina Geometria Descritiva, do primeiro período do 
curso de Arquitetura e Urbanismo. Porém, mesmo dentro de 
uma disciplina semestral a gama de conteúdos é muito 
grande, e para delimitar o campo de estudo, foi feito um 
questionário (Tabela 1) com os principais assuntos cujo grau 
de complexidade justificava seu auxílio através de um 
artefato físico. A pesquisa foi executada no Centro 
Universitário de João Pessoa – UNIPÊ com alunos do 
segundo período do curso Arquitetura e Urbanismo, 
escolhidos por já terem visto a disciplina e conteúdos no 
período anterior.  

O questionário tinha 7 itens com escala que variava de 
1 a 5 nos itens apresentados. Sendo 1 para pouca ou 
nenhuma dificuldade e 5, grau máximo de dificuldade. A 
saber: 

 
TABELA 1 – QUESTIONÁRIO SOBRE O NÍVEL DE DIFICULDADE DOS 
CONTEÚDOS 

ASSUNTO 1 2 3 4 5 

Estudo dos fundamentos do Desenho Geométrico 
(Mediatriz, Baricentro, Circuncentro, etc.) 

     

Construções geométricas (Hexágono, Octógono, etc.)      

Escala Gráfica e numérica      

Épura e Estudo do ponto      

Percepção e visualização espacial dos objetos      

Desenho em perspectiva (isométrica)      

Estudo de sombras      

 

A somatória dos pontos para cada item resultou na 
escolha do conteúdo mais complexo, conforme tabela 2. 
 
TABELA 2 – RESULTADO DA PESQUISA 

ASSUNTO pontos 

Estudo dos fundamentos do Desenho Geométrico (Mediatriz, 
Baricentro, Circuncentro, etc.) 

102 

Construções geométricas (Hexágono, Octógono, etc.) 104 

Escala Gráfica e numérica 111 

Épura e Estudo do ponto 181 

Percepção e visualização espacial dos objetos 149 

Desenho em perspectiva (isométrica) 142 

Estudo de sombras 206 

 

Partindo dessa premissa, o grupo buscou estratégias 
para idealizar um artefato que suprisse essa demanda através 
da visualização física da estrutura primária do processo de 
construção do desenho da sombra. 
 

 
 
 

FIGURA 1 – ESTRUTURA PARA O DESENHO DA SOMBRA 
PARTINDO DE UM PONTO DE LUZ. 

III. DESENVOLVIMENTO DO ARTEFATO 

Os experimentos foram feitos no FABLAB2 com um 
sólido de base quadrada submetido à uma luz de LED.  
Para a compreensão didática da projeção da sombra seria 
necessário acompanhar visualmente o caminho percorrido 
pela luz até tocar o objeto. Para tanto, o grupo usou luz de 
laser. O problema encontrado foi no que tange o trajeto 
(feixe) do laser, que para ser visualizado, necessitava de 
condições especiais do ar para gerar o espalhamento 
(scattering) da luz pelas moléculas de ar suspensas. 

Conforme a teoria de Rayleigh, esse espalhamento é 
mais intenso quando há um comprimento menor da onda.  

Como no caso da luz do sol que se espalha em 
partículas muito pequenas na atmosfera. Sem a atmosfera, o 
céu visto durante o dia seria tão negro quando o espaço 
exterior [ ].  

                                                             
2 FABLAB -  (Laboratório de fabricação do inglês fabrication laboratory) é 
um espaço essencialmente voltado para criatividade. Preparado com 
máquinas e equipamentos para desenvolvimento de protótipos. 

 
© 2017 ICECE

 
 

X International Conference on Engineering and Computer Education 
41

 
October 29 to November 02, 2017, Salvador, BRAZIL



Nesse sentido, o laser precisa de partículas no ar para 
ser visto a olho nu. Como os lasers vermelhos operam com 
um comprimento de onda de cerca de 650nm, enquanto um 
laser verde com cerca de 530nm e o laser verde viaja no ar 
com uma radiação muito maior do que a vermelha, 
percebemos que este último podia ser visto com mais 
facilidade pelo olho humano. 

O laser testado inicialmente foi o verde (5nw), que 
embora mais facilmente visível, optamos por substitui-lo 
pelo vermelho, pois sua alta intensidade dificultava a 
identificação do ponto no vértice, além da periculosidade no 
manuseio. 

 

 
FIGURA 2 – COMPARAÇÃO ENTRE O FEIXE DO LASER VERDE 

COM O VERMELHO 
 

Para que a luz do laser pudesse ser visto, foram testados 
aerossóis e fumaça de incenso, sendo a última escolhida por 
permanecer por mais tempo no espaço confinado.  

O teste inicial foi feito com incenso de vareta e por 
apresentar baixa capacidade de gerar fumaça, optamos pelo 
incenso de igreja Benedictine Pinknash Sanctuary. 

Para manter a fumaça confinada, desenvolvemos uma 
estrutura de mdf que serviu de base, com 40x50x7 cm com 
furos para a passagem da fumaça. Na parte superior, 
fechamos com um aquário de acrílico transparente com 
50x40x20 cm (figura 3). 

 

  
FIGURA 3 – ESTRUTURA PARA VISUALIZAÇÃO DA SOMBRA 

IV. FUNCIONAMENTO 
O incenso é acionado na parte inferior da estrutura, que 

passa pelos furos e preenche o aquário de acrílico na parte 
superior onde está posicionado um cubo de madeira e uma 

luz de LED para ilumina-lo de tal forma a produzir uma 
sombra na base. 

Lasers são apontados para os vértices do cubo 
permitindo a visualização do trajeto da luz até a formação 
da sombra, assim como é feita no desenho com instrumentos 
(figura 4). 

 
FIGURA 4 – EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO 

 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com este experimento pudemos constatar a eficácia do 

uso de um artefato físico como ferramenta auxiliar no ensino 
da geometria no que tange o entendimento do desenho de 
sombras. Além da apropriação do conhecimento inerente ao 
conteúdo da disciplina, o uso de ferramentas pedagógicas 
permitem que o aluno desenvolva habilidades relacionadas à 
interpretação do conteúdo estudado, ao ter que visualizar 
aquilo que foi visto em teoria, além de relacioná-lo com o 
contexto do seu curso, já que a geometria é uma área bastante 
abrangente.  

Como trabalhos futuros pretendemos desenvolver 
estudos com sombras em objetos complexos/concatenação de 
sombras a fim de contribuir com o desenvolvimento da 
capacidade de visualização espacial e da criatividade, dando 
suporte para as práticas geométricas. 
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