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1. Introdução

e exercícios. As etapas para a produção deste 

etapa de desenvolvimento desta multimídia, 

aproveitamento das atividades curriculares. A 
sala de aula se tornaria assim, um local para a 

A intenção é utilizar mais tempo de aula para 

pode ser exercida, pelo material didático digital. 

relação ao seu aprendizado ultrapasse os limites 

conceitos de interdisciplinaridade. 

2. Pequeno histórico do ensino de desenho

colocou e evoluiu, um sistema de representação
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Nos cursos de Arquitetura as 
disciplinas instrumentais de 

ocupam uma posição de destaque 

O ensino de desenho nestes 
cursos requer como ideal, grupos 
pequenos de estudantes e muita 
oportunidade de praticar fora e 
dentro de sala de aula. Isto vem 

devido ao grande número de 
estudantes que estes cursos 
atraem e a reduzida carga horária. 
Existe portanto uma necessidade 

e aprendizagem de técnicas de 

Este trabalho tem como principal 
objetivo descrever o processo de 
desenvolvimento de um material 
didático interativo para atender 
às disciplinas de desenho técnico 
dos cursos de Arquitetura. 
Os estudantes são livres para  
desenvolverem seu próprio ritmo 
de estudo, no seu próprio tempo 
e local e revisitarem as unidades 
se necessário ou escaparem se já 
souberem a informação.
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para constituir uma disciplina organizada 

necessária aprendendo com um mestre e tal 
aprendizado se realizava na prática, sem uma 

metodologia de ensino determinada, isto é, 

entre prática  e aprendizagem. A partir de 

a ser implantado na segunda metade do século 

Academia del Disegno onde em complementação 

teóricas como Geometria, Perspectiva, 

caráter de documento devido a sua rígida 

sejam interpretadas da mesma maneira, sem a 

um marco e um impulso no processo evolutivo 

Trouxe uma racionalização extremada para a 

método geométrico de projeção, com a disciplina 
Geometria Descritiva. 

A Geometria descritiva, permitiu pela primeira 

controle e a precisa demanda  para a Revolução 
Industrial. A racionalidade e a geometria 

somente os métodos técnicos podiam ser 

3.Tipos de desenhos de arquitetura 

projeto e desenvolvimento de uma solução 

sendo atividade central na prática do projeto 

método, caracterizam o processo de projetar. 
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desenvolver e representar idéias já existentes. 

A projeção ortogonal é largamente usada pelos 

usados métodos de representação do espaço. 

4.A multimídia interativa: 
objetivos e metodologia

estudantes do primeiro período do curso de 

de uma maneira aceita por todos os seus

próprio tempo e local, revisitando unidades 

Inglaterra entre os anos de 2002 e 2004. 

assimilar vários aspectos didáticos levantados 

Esta multimídia pretende ser um projeto piloto 
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de uma geração acostumada com a apreensão de 

método ainda empregado em grande maioria nas 
disciplinas do curso. (Figura 2)

A multimídia, por ser um material interativo 

de imagens, modelos tridimensionais, vídeos 

Assim, através de um menu principal dividido 

possível acessar cada tópico pontualmente a 

ser realizado na própria tela do computador 

Toda a multimídia está dividida em seis capítulos, 

A Unidade 2 apresenta todas as outras unidades, 

cada uma delas. A Unidade 3 trata da projeção 
ortogonal, apresentado as vistas principais de 

Paulo, Pini.

São Paulo, Projeto.

Figura 1: O uso de croquis para o desenvolvimento das idéias
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Paulo, Martins Fontes.
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Figura 2: Multimídia interativa – Exemplo de página com vídeo
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