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Guia de confecção e utilização de uma épura tátil 

Eduardo J. Lanes 

Caros professores, 

 

Se estão lendo este trabalho é sinal de que demonstram algum interesse pela 

inclusão escolar. Esperamos que se animem tanto quanto nós neste caminho 

solidário. As dificuldades são muitas. As formações específicas sobre o trato 

com a pessoa com deficiência ainda são poucas. Entretanto, se entendemos 

que um aluno cego, por exemplo, tem o mesmo direito ao conhecimento que 

os videntes, por que não construir ou adaptar materiais de modo que ele seja 

verdadeiramente mais um aluno da sua disciplina? 

Independente da sua área de conhecimento, a educação inclusiva bate à nossa 

porta. Se não é um professor de Desenho, este guia pode servir como base 

ou sugestões de dinâmicas para se trabalhar com alunos com deficiência 

visual. No caso da docência com esta disciplina – principalmente com a 

Geometria Descritiva –, esperamos que as etapas aqui relacionadas estejam 

suficientemente claras para a confecção de uma épura tátil. 

Organizamos este guia em três módulos (A, B e C): primeiro, como fazer; 

segundo, como utilizar a épura tátil e, no final, disponibilizamos o texto de 

uma audioaula de Geometria Descritiva. Apesar de mostrarmos os materiais 

utilizados para a confecção dos modelos, outras opções também podem 

garantir a mesma eficácia de acordo com a disponibilidade ou demanda. No 

segundo momento, além de mostrar as convenções dos formatos dos 

alfinetes/”percevejos” para as respectivas projeções do ponto, sugerimos 

sequências de exercícios para o uso do protótipo. A audioaula foi criada com 

o propósito de oferecer ao aluno com DV uma complementação dos estudos 

provocados por ocasião da pesquisa no NAPNE1. Uma espécie de “apostila 

verbal”. A utilização deste guia pressupõe o conhecimento dos estudos iniciais 

sobre a Geometria Descritiva. Essas questões são abordadas na própria 

dissertação, além da confecção de maquetes específicas. 

Estamos felizes por seu interesse! 

  

                                                             
1 Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas – campus São Cristóvão III – Colégio Pedro II 
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MÓDULO A (a confecção) 

Antes da pesquisa, foram construídos três modelos de épuras táteis. Cada 

uma das soluções apresenta formatos e materiais diferentes. A despeito da 

avaliação feita pelo sujeito da pesquisa sobre a usabilidade (melhor solução), 

não dispensamos nenhum dos modelos neste guia. As realidades discentes e 

docentes podem variar. 

Nesta etapa, organizamos um passo a passo de como foram confeccionados 

os três modelos. 

Durante o período de elaboração do projeto de pesquisa, havia a necessidade 

de uma primeira confecção de épura tátil. Certamente, a partir desta, os 

modelos seguintes ganharam novos materiais e tamanhos, além de melhorias 

suscitadas pela própria experiência nesta confecção piloto.  

 

1. Primeiro modelo 

Épura tátil – madeira, borracha2 e alfinetes 

Formato A4 

 

                                                             
2 A borracha de piso é mais recomendada por sua resistência. Os alfinetes podem ser fincados repetidas vezes. 
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Passo 1.1 – Cortar duas chapas de compensado3 (3mm) no formato A44; 

Passo 1.2 – Cortar uma folha de borracha de piso (4mm) sendo 5mm menor 

que as chapas de compensado, em todos os lados. A figura abaixo mostra a 

diferença de tamanhos. Essa diferença será preenchida com massa de 

madeira como acabamento. Mais adiante, a etapa é retomada em detalhes; 

 

 

Passo 1.3 – Em uma das chapas, desenhar as linhas típicas de uma épura. 

Neste modelo, marcamos uma Linha de Terra, 15 linhas de chamada e, sobre 

elas, as marcações dos pontos por uma malha quadriculada de passo 10mm, 

como se vê na figura abaixo. 21 pontos em cada linha de chamada, contando 

com os da Linha de Terra. Ao todo, 315. 

 

                                                             
3 Exceto pelas chapas de madeira, cortadas em marcenaria, todas as construções foram realizadas pelo autor; 
4 Formato A4 = 210x297mm; formato A3 = 297x420mm. 
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Passo 1.4 – Com uma broca chata para madeira, fazer marcações na malha 

quadriculada para servir de guia para as futuras perfurações. 

Broca chata para madeira 

 

 

Detalhe das marcações 

 

Este procedimento garante o local exato para os furos, evitando que a 

furadeira deslize sobre a chapa. As marcações devem ser feitas à mão. 
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Passo 1.5 – Sulcar as linhas de chamada utilizando um estilete ou a ponta 

seca de um compasso. 

 

 

 

Passo 1.6 – Escarear as marcações com broca número 3/16 (furos não 

passantes). Com este recurso, o aluno com DV pode perceber pelo tato essas 

marcações. 
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Furo passante 

Furo não passante 

Linha de chamada sulcada 

Broca 7/64 

Broca 3/16 

Broca chata 

Passo 1.7 – Perfurar todas as marcações com broca 7/64 (furos passantes) 

para se fincarem os alfinetes. Detalhe na figura abaixo.  

 

 

As brocas utilizadas nesses três últimos passos são mostradas abaixo. 

 

Passo 1.8 – Aplicar cola de contato5 

 Numa das faces da chapa de compensado – parte traseira; 

 Em ambas as faces da folha de borracha e 

 No verso da chapa perfurada – parte frontal. 

                                                             
5 Também conhecida como “cola de sapateiro” 
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Reserva para alfinetes 

Chapa selada e pintada 

 

Chapas de madeira e borracha com cola de contato 

 

Passo 1.9 – Após 15 minutos de secagem, juntar as partes, comprimindo 

fortemente. A folha de borracha (menor que as chapas de compensado) deve 

ficar centralizada em relação às outras placas. 

Passo 1.10 – Aplicar seladora de madeira nas partes frontal e traseira das 

chapas de compensado. 

Passo 1.11 – Pintar com tinta esmalte sintético essas chapas para não haver 

atrito por ocasião da manipulação pelos alunos com DV. 

Passo 1.12 (opcional) – Com estilete, vazar duas linhas na parte inferior da 

chapa frontal como local de reserva para os alfinetes. 
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Passo 1.13 – Preencher com massa de madeira o espaço entre as placas, 

como acabamento. Lixar e pintar com a mesma tinta escolhida. 

 

Antes e depois do acabamento com massa de madeira 

 

Cada modelo pode apresentar melhor usabilidade num aspecto ou em outro. 

Entretanto, preferimos não relacionar as vantagens que cada um apresenta, 

seja pelos tamanhos ou materiais diferentes, pois cada escola possui sua 

realidade e, mais ainda, cada aluno tem sua própria articulação para o 

entendimento espacial. Por certo, encontram-se no volume da dissertação, as 

avaliações sobre o produto educacional feitas pelo principal sujeito da 

pesquisa, o aluno V. F. S. 
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2. Segundo modelo 

Épura tátil – acrílico, borracha e alfinetes 

Formato A3 

 

Os passos nesta etapa são semelhantes aos da construção do modelo anterior. 

Serão relacionados, portanto, aqueles que mostram as diferenças. Ambos são 

utilizados com alfinetes fincados sobre folha de borracha. 

Passo 2.1 – Cortar duas chapas de acrílico6 no formato A3. 

Passo 2.2 – Semelhante ao processo no passo 1.2, cortar uma folha de 

borracha de piso com 5mm menor que as chapas de acrílico. 

Passo 2.3 – Repetir os passos 1.3, 1.4 e 1.5. No passo 1.3, onde se lia “15 

linhas de chamada”, leia-se, para este modelo, 10 dessas linhas. 

A qualidade do acabamento das linhas sulcadas é superior à do primeiro 

modelo. 

                                                             
6 Para este modelo, escolhemos acrílico fosco. 
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Passo 2.4 – Para os furos passantes, repetir o passo 1.7. É possível utilizar a 

mesma broca (7/64) para madeira. Neste modelo, somam-se 150 furos. 

Passo 2.5 – Repetir os passos 1.8 e 1.9 para colar as placas. 

O acrílico dispensa selar ou pintar. Também não serão necessários, para este 

modelo, furos não passantes. 

Passo 2.6 – Repetir o passo 1.12. 

Passo 2.7 – Como no passo 1.13, a diferença no tamanho das placas de 

acrílico comparadas à folha de borracha (menor) é preenchida, desta vez, com 

silicone branco. 

Vale repetir que este modelo difere do primeiro pelo tamanho (de A4 para A3) 

e por alguns materiais (de compensado para acrílico). Toda a dinâmica de 

marcação de pontos na épura se dá de igual maneira. A proposta de ampliar 

de A4 para A3 visa a testes e avaliações. Os resultados obtidos pela coleta e 

análise de dados são descritos na dissertação (volume I) de cuja produção se 

desdobra este guia. 

  

Qualidade dos sulcos 
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3. Terceiro modelo 

Épura tátil – fórmica, metal e ímãs 

Formato A3 

 

 

Diferente dos anteriores, este modelo foi idealizado com o propósito de 

substituir a dinâmica de alfinetes fincados em borracha para ímãs aderidos a 

uma chapa de metal. Algumas das etapas de construção também se repetem. 

Passo 3.1 – Cortar, no formato A3, uma chapa de compensado (3mm) para a 

parte traseira e uma folha de fórmica para a frontal. 

Passo 3.2 – Repetir o passo 2.2. Onde se lia “borracha”, leia-se metal 

(1,5mm). 

Passo 3.3 – Para as marcações, repetir o passo 2.3. Neste modelo, igual ao 

anterior, também são 10 linhas de chamada. 

Passo 3.4 – Após as marcações, perfurar a folha de fórmica como no passo 

2.4 (com 150 furos). A broca deve ser trocada de 7/64 para 7/32 para permitir 

o encaixe dos discos de ímãs. Para os três modelos, no momento da 
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perfuração das chapas, deve-se colocar uma placa maior de compensado para 

apoio, como se vê na figura abaixo. 

 

 

Passo 3.5 – Repetir o passo 2.5 para colar as placas. 

Para este modelo, foi necessário cortar a ponta de metal dos alfinetes e 

substituir, colando, por um disco de ímã. A melhor solução foi fazer uma 

mistura de adesivo instantâneo com algodão7. A figura abaixo mostra essa 

substituição. 

 

As convenções para os formatos utilizados na pesquisa são mostradas no 

módulo seguinte. 

  

                                                             
7 A quantidade de algodão deve ser a menor possível. O excesso mostrado na figura serviu somente como ilustração. 

Broca 7/32 

Placa de apoio 



Guia de confecção e utilização de uma épura tátil 

 

 
Eduardo J. Lanes 

15 

MÓDULO B (a utilização) 

 

Considerando que uma épura tátil deve permitir aos alunos com DV o 

conhecimento das projeções dos objetos, foi necessário combinar com eles o 

formato dos alfinetes/percevejos para a correspondência com as projeções 

horizontal e vertical dos pontos. Se é uma convenção, poderá ser utilizada 

outra dinâmica de acordo com a escolha de cada professor que desejar fazê-

lo. Para a pesquisa, a solução para as convenções de formatos de 

alfinetes/percevejos é mostrada abaixo, relacionando suas respectivas 

projeções horizontal e vertical, além da origem das abscissas: 

 

Para os três modelos de épuras táteis, a convenção mostrada na figura acima 

pode ser repetida. Escolher cores diferentes de hastes pode ser boa opção 

para facilitar o trabalho do professor mediador. Para o caso de haver mais de 

um ponto projetado na épura, aconselhamos desbastar/lixar as cabeças dos 

alfinetes, criando nova convenção de formatos. 

 

Projeção vertical 

Projeção horizontal 

Origem das abscissas 
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EXERCÍCIOS 

 

As sequências de atividades sugeridas nesta etapa refletem o que foi 

trabalhado durante a experimentação do produto com os alunos sujeitos da 

pesquisa. Certamente, tantas outras soluções de exercícios podem ser 

aplicadas para a utilização de uma épura tátil. 

O trecho abaixo, retirado do capítulo 4 da dissertação, resume a dinâmica 

deste módulo. 

Basicamente, repetem-se as dinâmicas de atividades 

comumente adotadas pelos professores de Desenho do CPII: 

oferecer coordenadas do ponto para que o aluno realize a 

marcação deles em épura, por suas projeções, ou, de forma 

contrária, apresentar uma épura já resolvida e solicitar que o 
discente informe as coordenadas de cada ponto marcado. 

Também poderá ser cobrada a localização desses pontos; se 

pertence ao 1º, 2º, 3º ou ao 4º diedro, ou ainda, a algum 

semiplano de projeção. Essa estratégia pedagógica se aplica a 

alunos videntes. Com a proposição desta pesquisa, entende-se 

que alunos com DV também podem se incluir no mesmo 

universo, onde este material adaptado aparece no cenário como 
instrumento dessa inclusão escolar. (Dissertação, Cap. 4, p. 55) 

 

Como para alunos videntes são apresentados exercícios de forma gradual na 

sua complexidade, para os sujeitos desta pesquisa não foi diferente. 

 

Exercício 1 – De coordenadas para épura 

a) Representar na épura tátil o ponto (A) a partir de suas coordenadas 

mongeanas. 

(A) [30 ; 40 ; 20] (onde cada 10 corresponde a uma marcação da épura tátil) 

Os valores atribuídos a [x;y;z] devem ser inteiros, como no exemplo. Neste 

exercício, optamos por começar com um ponto no 1º diedro e com abscissa 

positiva. Como recomendação, pode-se pedir ao aluno com DV que retire os 
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percevejos para o próximo exercício. Se ele não acertar, pedir para repetir. 

Se acertar, retirá-los mesmo assim. 

Idem para novos valores. 

(A) [-40 ; 20 ; 30] 

Experimentar, desta vez, com abscissa negativa. Aos poucos, aumentar a 

complexidade dos casos: 

Com afastamento negativo 

(A) [20 ; -20 ; 30] 

Com cota negativa 

(A) [30 ; 40 ; -30] 

Com ambos negativos 

(A) [20 ; -50 ; -40] 

Todos os exercícios acima são propostos para um único ponto (A); retirando 

os percevejos e recolocando para as opções seguintes. 

b) Representar na épura tátil os pontos (A) e (B) a partir de suas coordenadas 

mongeanas. 

Para esta etapa, utilizar a diferenciação entre os formatos das cabeças dos 

percevejos. 

(A) [20 ; 50 ; 30] 

(B) [-20 ; 50 ; 30] 

Continuar com os níveis (graduais) de complexidade. 

(A) [30 ; -20 ; 40] 

(B) [40 ; 30 ; 30] 

As combinações são muitas. Nesta etapa de exercícios, sugerimos não indagar 

sobre o diedro em que se encontram os pontos. Apresentar valores de y ou z 

iguais a zero também é opção recomendada. 
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Exercício 2 – De épura para coordenadas  

Neste momento, não vamos sugerir valores para [x;y;z]. Marcações aleatórias 

na épura são bem-vindas. Pode-se, inclusive, pedir que o próprio aluno realize 

essas marcações. Vale atentar para que o professor mediador conduza, de 

forma ordenada, qual percevejo/projeção está sendo oferecido efetivamente 

e sobre qual linha de chamada estão essas projeções. Uma vez marcadas, 

pedir que ele informe, verbalmente, os valores a partir de cada situação, seja 

de um ponto de cada vez ou de dois pontos (A) e (B), por exemplo. 

....................................... 

Exercício 3 – Localização do ponto 

Semelhante ao exercício 2, sugerimos que sejam marcadas na épura tátil 

alguns pontos por suas projeções. Desta vez, deve-se planejar as marcações 

com a mesma preocupação da complexidade dos casos e, em seguida, pedir 

ao aluno que informe a localização dos pontos. A sequência abaixo foi retirada 

do texto da audioaula que se encontra no final deste trabalho. 

a) Informar a localização dos pontos relacionados por suas coordenadas: 

Para o ponto (A): X = zero; Y = 20 e Z = -20 (Є ..............) 

Para o ponto (B): X = -30; Y = zero e Z = 40 (Є ..............) 

Para o ponto (C): X = 30; Y = zero e Z = -40 (Є ..............) 

Para o ponto (D): X = 20; Y = -50 e Z = zero (Є ..............) 

Para o ponto (E): X = zero; Y = zero e Z = zero (Є ..............) 

Para o ponto (F): X = zero; Y = zero e Z = -10 (Є ..............) 

Para o ponto (G): X = -10; Y = -30 e Z = -30 (Є ..............) 

Para o ponto (H): X = 20; Y = 50 e Z = zero (Є ..............) 

 

Vale repetir que todos os exercícios relacionados são apenas sugestões de 

trabalho.   
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MÓDULO C (texto da audioaula) 

O texto abaixo foi gravado em CD’s entregues ao sujetito da pesquisa. 
 

AUDIOAULA DE GEOMETRIA DESCRITIVA 

Olá, querido aluno ou querida aluna! 

Sou Eduardo Lanes, professor de Desenho do Colégio Pedro II, lotado no campus Niterói e aluno 

do Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica do mesmo colégio, em São Cristóvão, 

orientado pela Professora Doutora Esther Kuperman. Este mestrado requer, além da dissertação, 

a elaboração de um produto educacional. Este produto será uma épura tátil. Em razão da 

disciplina que leciono, resolvi direcionar a pesquisa aos alunos com deficiência visual do campus 

São Cristóvão III, de modo que possam compreender a Geometria Descritiva. No Ensino 

Fundamental do Colégio Pedro II, a disciplina Desenho recebe o nome de Desenho Geométrico; 

no Ensino Médio, chama-se Geometria Descritiva. Esta última é justamente a que trabalha com 

épuras. Então, para permitir a inclusão dos alunos no universo dessa geometria espacial, decidi 

criar uma épura tátil. Diferente de uma áudio-descrição, esta é uma audioaula de Geometria 

Descritiva. O campus São Cristóvão III deste colégio é a unidade escolar que abriga somente 

alunos do Ensino Médio. Qualquer aluno vidente também pode fazer uso desta gravação. 

Entretanto, foi criada para auxiliar a pessoa com deficiência visual; mais ainda, para os sujeitos 

da pesquisa, os alunos do campus nessa condição. 

Esta audioaula e a própria pesquisa deverão servir para verificar a validade na manipulação da 

épura tátil. Organizamos este estudo em blocos. Para cada um deles, haverá um CD. O objetivo 

desta organização é para que cada um dos discos contenha etapas distintas das aulas e que você 

faça uso de acordo com o desenvolvimento dos seus estudos, sendo aluno vidente ou não. 

A diretriz da pesquisa é voltada à pessoa com deficiência visual que possua cegueira total ou nível 

de baixa visão muito acentuado. Para os alunos videntes e os que, apesar da baixa visão, 

conseguem fazer uso dos instrumentos tradicionais da disciplina Desenho, acreditamos que este 

recurso didático por áudio também possa ser útil. 

Épura é uma expressão dada à representação gráfica bidimensional utilizada pela disciplina 

Geometria Descritiva. Mais à frente, neste mesmo CD, você saberá um pouco mais sobre épura 

e o que é essa geometria espacial. Neste momento, precisamos reforçar a ideia de que esta 

audioaula pode se prestar a situações diferentes de usuários, visando a uma abrangência: se você 

é aluno vidente, as gravações podem servir como outra opção didática para a compreensão da 

disciplina em pauta; se é aluno com deficiência visual de outra instituição, e que também tem 

interesse em aprender a Geometria Descritiva, esta abordagem diferenciada pode ser útil; por 

fim, se você é aluno sujeito da pesquisa, considere que, certamente, terá recebido maquetes 

especiais para auxiliar na compreensão do estudo. Para isso, a proposta é a de se utilizar quatro 

caminhos: esta audioaula, as explicações do professor mediador, a manipulação de maquetes e 

a experimentação da própria épura tátil. Outra razão para a gravação em CD’s separados: 

dependendo da etapa de estudos em que se encontrar, determinado disco pode ser descartado, 

por exemplo. Você, aluno sujeito da pesquisa, pode querer não ouvir o bloco dois, pois já terá 

conhecimento de vários elementos por ocasião da experimentação de maquetes oferecidas pelo 

professor mediador. Apesar disso, sugerimos que ouça, assim mesmo, pois terá outra maneira 
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de compreender a Geometria Descritiva. Se achar que há muita redundância neste bloco, 

entenda que nele estão registrados vários termos técnicos necessários à compreensão da 

disciplina. 

Os blocos deste áudio são cinco, distribuídos da seguinte maneira: 

Bloco 01: Apresentação da pesquisa. Esta etapa explica, de forma sucinta, por exemplo, o que é 

uma épura; 

Bloco 02: Conhecendo a Geometria Descritiva (primeira parte): Noções de projeção, planos de 

projeção, diedros e coordenadas do ponto; 

Bloco 03: Conhecendo a Geometria Descritiva (segunda parte): Projeções do ponto nos diedros; 

Bloco 04: Conhecendo a Geometria Descritiva (terceira parte): Projeções do ponto nos 

semiplanos de projeção; 

Bloco 05: Exemplos de exercícios utilizando a épura tátil. 

Sugestões para a utilização destes CD’s: 

 No envelope que contém cada um deles, existe, em braille, a informação de que disco se 

trata; 

 A narração é feita com algumas pausas. Então, esta é uma sugestão para acionar a tecla 

“pause” do aparelho que estiver utilizando para reproduzir os áudios. Se estiver 

estudando com um dispositivo portátil, será mais fácil. Eventualmente, pedimos que se 

mova e utilize partes do seu próprio corpo como elementos geométricos. A analogia entre 

eles foi a dinâmica que escolhemos como proposta; 

 Em geral, o final de cada CD anuncia o conteúdo do próximo, assim como o início de 

determinado bloco relembra o anterior; 

 Na disciplina Desenho, existem termos específicos: “paralelo”, “perpendicular”, 

“ortogonal”, etc. Algumas dessas expressões abordadas na gravação são explicadas. Se 

ainda assim tiver dúvidas, registre e pergunte a qualquer professor de Desenho do seu 

campus. 

 

Bloco 01: Apresentação da pesquisa 

Épura é uma representação gráfica numa situação bidimensional que contém as projeções de um 

objeto situado no espaço tridimensional. Na Arquitetura, podemos encontrar um bom exemplo 

do que seja uma épura: se considerarmos que uma casa é o objeto que se deseja projetar, a sua 

planta-baixa e a sua fachada compõem a épura do imóvel. Sabemos que, no Colégio Pedro II, a 

disciplina Desenho está na grade curricular e, no Ensino Médio, estuda-se o que chamamos de 

Geometria Descritiva. Esta geometria espacial trabalha com aquelas projeções. Fica a pergunta: 

Como será possível entender que alunos com deficiência visual possam compreender esta 

disciplina que é considerada tão imagética? 

Talvez, mais do que tratar tecnicamente as questões da Geometria Descritiva e suas épuras, esta 

pesquisa busca provar que os alunos com necessidades específicas podem e devem ter acesso 

ao conhecimento de todas as disciplinas, ainda que este acesso se dê somente pelo tato ou pela 
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audição. Entendemos que esta filosofia de trabalho seja a tônica para o significado real do termo 

“inclusão”. 

Um dos entraves no estudo da Geometria Descritiva – mesmo com os alunos videntes – é o 

desenvolvimento do raciocínio espacial. Trabalham-se relações métricas e referenciais: o que 

está à frente, o que está atrás, o que está acima, o que está abaixo, o que está à direita ou o que 

está à esquerda. Uma pirâmide, por exemplo, pode ser representada por sua épura, ou seja, por 

suas projeções, cuja paginação se dá de acordo com o lugar que ocupa no espaço. Compreender 

essas projeções não significa somente saber ver com os olhos. A questão fundamental é saber 

“ver” por meio daquele raciocínio espacial, formando o que chamamos de imagem mental. É 

preciso esclarecer, também, que o estudo da Geometria Descritiva, diferente da Matemática, 

não tem foco nas questões abstratas algébricas. O quanto mede uma distância não é a 

preocupação e, sim, se essa distância é positiva, negativa ou nula, por exemplo. Além desta 

pesquisa, existem outros trabalhos relacionados ao estudo de Desenho para o aluno com 

deficiência visual. Portanto, é cada vez mais comum a preocupação dos professores com a 

inclusão, valendo-se dos materiais adaptados para este público. Então, acreditamos que o 

reconhecimento desses fatores e o estudo da Geometria Descritiva hão de contribuir com o seu 

cotidiano especial. 

Nesta geometria espacial, existe, em geral, uma sequência: Estudo do Ponto, Estudo da Reta, 

Estudo do Plano e Estudo do Sólido. Para os efeitos da pesquisa, vamos nos restringir ao Estudo 

do Ponto. Esta parte inicial – e fundamental – será trabalhada fazendo uso da nossa épura tátil. 

Para podermos utilizar esse material adaptado, precisamos conhecer, minimamente, alguns 

conceitos e questões sobre a Geometria Descritiva. Por exemplo, quando tivermos que percorrer 

com os dedos uma linha de chamada sulcada na épura, precisamos saber o que é “linha de 

chamada”, uma das expressões típicas da disciplina. 

Toda vez que tiver dúvidas durante a utilização da épura tátil, recorra a esta gravação. Avance, 

pause ou retroceda de acordo com sua necessidade. Esperamos que o conjunto, épura tátil e 

audioaula, seja útil para você; que esta pesquisa possa acrescentar mais algum conhecimento 

em sua vida acadêmica. Então, vamos aos primeiros passos. Na etapa seguinte, bloco dois, vamos 

estudar um pouco mais a Geometria Descritiva e conhecer os termos mais usados por esta 

disciplina. 

O texto desta audioaula contou com a revisão da Professora Doutora Leila Gross, da disciplina 

Artes Visuais do Colégio Pedro II e do Professor Mestre Leonardo Costa Bueno, da disciplina 

Desenho do mesmo colégio. Em razão da preciosa colaboração, fica o nosso agradecimento. 

Fim do bloco 01 

.......................................................................................................................................................... 
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Bloco 02: Conhecendo a Geometria Descritiva (primeira parte) 

Para este começo, precisamos lembrar que a Geometria Descritiva trabalha com projeções e, 

para entender o que é projeção, propomos o seguinte: 

Neste momento você deve estar em algum cômodo da sua casa ou em alguma sala de aula do 

colégio. 

 Dirija-se, por favor, para algum canto desta sala; 

 Aproxime-se em igual distância para as duas paredes, utilizando os braços para isso; 

 Coloque-se de modo que o braço esquerdo, esticado, encoste numa parede e o braço 

direito, também esticado, encoste na outra; 

 Os braços, esticados, devem estar na altura de sua cabeça e encostados com a palma das 

mãos em cada uma das paredes; 

 Procure deixar o alinhamento dos seus ombros paralelo à parede em que está a sua mão 

esquerda. Em outras palavras, você está de frente para esta parede; 

 Fique de pés juntos. 

Pronto! Vamos considerar que a sua cabeça representa um ponto (A) no espaço. Então: 

 Os seus pés representam a projeção da sua cabeça, no chão; 

 A sua mão esquerda representa a projeção da sua cabeça na parede frontal, já que seus 

ombros estão paralelos a ela; 

 A sua mão direita representa a projeção da sua cabeça na parede lateral. 

Agora, vamos fazer uma analogia dessa situação e dos elementos envolvidos (cabeça, pés, mãos) 

para o universo da Geometria Descritiva, com seus termos típicos: 

 A sua cabeça, o ponto (A), é o que chamamos de elemento objetivo, ou seja, aquele que 

se deseja projetar. Vamos, então, chamar assim: ponto (A) objetivo; 

 No estudo da Geometria Descritiva, as projeções dos objetos são registradas em planos 

especiais chamados, justamente, de planos de projeção. São eles: Plano Horizontal de 

Projeção, Plano Vertical de Projeção e Plano Lateral de Projeção; 

 Na correspondência, o chão da sala deve ser entendido como o Plano Horizontal de 

Projeção; 

 A parede em que ficou a sua mão esquerda (aquela paralela ao alinhamento dos seus 

ombros) deve ser entendida como o Plano Vertical de Projeção; 

 A parede em que ficou a sua mão direita deve ser entendida, então, como o Plano Lateral 

de Projeção; 

 No Colégio Pedro II adotamos uma convenção de nomes, mais simplificada, para nos 

referirmos a esses planos: utilizemos, então, para o Plano Horizontal de Projeção o nome 

de (π), para o Plano Vertical de Projeção o nome de (π’) e para o Plano Lateral de Projeção 

o nome de (π”). Para designar um ponto, usamos sempre uma letra maiúscula, para uma 

reta, usamos uma letra minúscula e, para designar um plano, uma letra minúscula do 

alfabeto grego. Por isso o nome (π) para o plano de projeção. Essa é uma convenção na 

maioria dos livros e apostilas de Geometria Descritiva; 
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 Repetindo, temos agora, então, três nomes: (π), (π’) e (π”); 

 Por enquanto, vamos deixar de lado a parede que contém a sua mão direita. Vale lembrar 

que ela corresponde ao Plano Lateral de Projeção, aquele (π”). Os outros dois são mais 

importantes no nosso estudo. Pode abaixar o braço direito; 

 Se conseguir imaginar sua situação de pé e com a mão esquerda encostada na parede 

sem precisar fazê-lo, tanto melhor. A utilização da memória também é um exercício da 

compreensão do espaço; 

 Prosseguindo. Quando os planos (π) e (π’) se interceptam, ou seja, um corta o outro, a 

reta resultante dessa interseção é chamada de Linha de Terra. Na correspondência, a 

Linha de Terra será o rodapé que separa o chão da parede em que está (ou estava) a sua 

mão esquerda; 

 Podemos entender que esses dois planos dividiram o espaço em quatro outros espaços. 

A cada uma dessas porções damos o nome de diedro. Precisamos que considere a sala 

em que se encontra como sendo um desses espaços, o 1º diedro; 

 É verdade. São muitas informações, muitos nomes. Tudo é tão novo. Saiba que esta 

demora e a dificuldade em lembrar de toda essa nomenclatura também é um problema 

junto aos alunos videntes. Dê tempo ao tempo. No final, vai perceber que tudo é muito 

lógico e fará todo o sentido. Este áudio é seu colaborador. Lembre-se, então, de dar o 

melhor uso que julgar necessário. Escolha pausar a cada um desses passos ou ouvir uma 

sequência de etapas fazendo a analogia junto àquelas paredes, por exemplo; 

 Voltando à questão dos diedros, precisamos que se acostume com os nomes. A partir de 

agora, vamos nos referir aos planos (chão e parede) como (π) e (π’), sempre. Então, a sala 

(ou cômodo) que está atrás da parede (do plano (π’)) será chamada de 2º diedro. Na 

sequência, o espaço abaixo desta outra sala será o 3º diedro. A sala abaixo da que você 

se localiza, o 4º diedro; 

 Se consegue entender essa disposição dos diedros, pode concluir, por exemplo, que o 4º 

diedro fica à frente do 3º; que os diedros 1º e 2º ficam acima de (π); que o 1º diedro é 

oposto ao 3º, assim como são opostos os diedros 2 e 4; e tantas outras relações; 

 Se houver dúvidas, não as acumule. O estudo da Geometria Descritiva, apesar de muito 

lógico, é cheio de pré-requisitos: não se vai a uma etapa sem que a anterior esteja, de 

fato, bem trabalhada. Faça uma abordagem, então, a qualquer professor de Desenho do 

seu campus quando tiver alguma dificuldade. Ele poderá explicar por meio de outras 

dinâmicas; 

 Este foi o segundo bloco. Nele, aprendemos o que é épura, o que são projeções, Linha de 

Terra, nome dos planos de projeção, o que são diedros e quais os seus nomes e algumas 

relações de referenciais no espaço. No bloco seguinte, vamos continuar com mais alguns 

nomes novos; desta vez para realizar, efetivamente, a projeção de um ponto do espaço 

nos planos de projeção, experimentando cada diedro em que ele puder se encontrar. 

Fim do bloco 02 

.................................................................................................................................................... 
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Bloco 03: Conhecendo a Geometria Descritiva (segunda parte) 

Neste bloco, já podemos fazer uso de maquetes dos diedros. No colégio, qualquer professor 

de Desenho dispõe desse material. Peça uma a ele. 

Se preferir não utilizar esse recurso e se consegue entender estas propostas somente com o 

seu raciocínio espacial, está tudo bem. Cada aluno desenvolve sua própria maneira de 

conduzir os estudos. 

Vamos, agora, entender como se dá efetivamente a projeção de um ponto objetivo do espaço 

nos planos de projeção. No bloco anterior, fizemos a analogia desses planos como as paredes 

da sala, da sua cabeça como o ponto objetivo, etc. Neste bloco três, já podemos utilizar mais 

outros termos técnicos da Geometria Descritiva. 

Para projetarmos, por exemplo, um ponto (A) objetivo localizado no primeiro diedro, 

devemos entender que, por ele, passa uma reta que chamamos de projetante. Esta reta deve 

ser ortogonal ao plano de projeção. Ortogonal significa fazer noventa graus com este plano. 

Imagine assim: se você está de pé, o seu corpo, se for uma reta, está ortogonal ao chão. 

Então, uma projeção horizontal daquele ponto (A) objetivo é o resultado da interseção da 

reta projetante, que passa por ele, com o plano horizontal de projeção. Em outras palavras, 

você também pode imaginar um ponto localizado no primeiro diedro; imaginar uma reta 

passando por este ponto e ao mesmo tempo sendo ortogonal a (π). Quando esta reta 

projetante interceptar o plano, ali surgirá a projeção horizontal do ponto, já que o plano (π) 

é o plano horizontal de projeção. Agora, se desejarmos obter a projeção vertical do mesmo 

ponto, basta imaginar que a reta projetante, desta vez, é ortogonal ao plano (π’), ou seja, o 

plano vertical de projeção. Com a mesma dinâmica, podemos obter a projeção lateral do 

ponto, fazendo a projetante ser ortogonal a (π”), o plano lateral de projeção. 

Por que a projetante tem que ser ortogonal aos planos de projeção? Para a representação 

gráfica dos objetos no espaço, há dois grandes grupos de Sistemas Projetivos: um é o Sistema 

Cônico de Projeção e o outro é o Sistema Cilíndrico de Projeção. Este último é subdividido em 

outros dois: Cilíndrico Ortogonal e Cilíndrico Oblíquo. A Geometria Descritiva é, então, um 

método que utiliza o Sistema Cilíndrico Ortogonal, pelo fato de suas projetantes serem, 

justamente, ortogonais aos planos de projeção. O que ouviu pode parecer redundante e, 

talvez, muito óbvio. Mas preferimos assim, pois se trata da introdução aos estudos desta 

geometria.  

O termo “Cilíndrico” se deve ao fato de que a superfície das projetantes deve ser cilíndrica, 

ou seja, com essas retas todas paralelas entre si. Elas partem, como origem, do infinito, já 

que são paralelas. 

Como a expressão sugere, no caso do Sistema Cônico de projeção, aquela superfície de 

projetantes formaria um cone. Elas partem de um ponto próprio, ou seja, de uma distância 

finita. O nome deste ponto da origem das projetantes, próprio ou impróprio, chama-se “Polo” 

ou “Centro” de projeção. 

Repetindo, a Geometria Descritiva é um método do Sistema Cilíndrico Ortogonal. 
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Se esta parte lhe parece conceitual demais e se teve alguma dificuldade para entendê-la, 

lembre-se que pode pedir ajuda a algum professor de Desenho. Certamente, explicações com 

maquetes resolverão facilmente. 

Pensando ainda na dinâmica de cabeça, mãos e pés, podemos entender de outra forma essa 

questão das projetantes. O seu braço esquerdo esticado, por exemplo, pode ser entendido 

como a projetante que passa pelo ponto (A), a sua cabeça, e encontra o plano vertical de 

projeção, a parede. Por essa razão é que pedimos que seu braço estivesse esticado. Ele, 

então, está ortogonal à parede. Pensando agora no plano horizontal de projeção, entenda 

que o seu corpo inteiro é outra projetante que passa pelo mesmo ponto, mas que, desta vez, 

está ortogonal ao chão, ou seja, ao plano horizontal de projeção. Como foi dito no início do 

bloco dois, a sua mão esquerda é a projeção de sua cabeça na parede vertical, porque houve 

a interseção da projetante (braço) com o plano vertical de projeção (parede). A mesma 

analogia deve ser feita em relação ao plano horizontal de projeção (o chão), onde a 

projetante passa a ser o seu corpo. Por essa razão que pedimos, também, que ficasse de pés 

juntos, para entender o seu corpo como uma reta. 

Talvez esteja achando que são muitas palavras para uma ação bem simples. Nós, professores 

de Desenho, agimos assim por considerarmos esta etapa inicial – projeções – muito 

importante, fundamental. 

Agora que já sabe como projetar um ponto, precisamos conhecer mais alguns nomes típicos. 

É a vez das coordenadas do ponto, também conhecidas como coordenadas mongeanas, pois 

foi um geômetra francês, Gaspard Monge, quem melhor sistematizou o estudo da Geometria 

Descritiva. Essas coordenadas são, na verdade, as medidas, ou as distâncias, que um ponto 

pode ter em relação aos planos de projeção. Para cada plano, uma coordenada terá um nome 

diferente. Vamos, então, estudar cada uma delas: 

Se você se lembra, lá no bloco um, sobre a apresentação da pesquisa, foi dito que precisamos 

desenvolver as relações métricas e de referenciais: o que está à frente, o que está atrás, 

acima, abaixo, etc. Lembrou? Pois agora vamos fazer uso efetivamente de algumas dessas 

relações: 

Primeira coordenada mongeana: Abscissa. Referimo-nos a ela com a letra “X”. A abscissa é 

responsável por informar se um ponto está mais para a esquerda ou mais para a direita. Ela 

é uma coordenada relacionada ao plano lateral de projeção, o plano (π”). Numa épura, 

marca-se um ponto (que chamamos “origem das abscissas”) sobre a linha de terra como um 

referencial. A marcação desta origem é feita aleatoriamente. Todos os pontos que desejamos 

representar localizados à esquerda desta origem, possuem abscissa negativa e, portanto, os 

marcados à direita, têm abscissa positiva. Um ponto de abscissa nula é aquele marcado sobre 

a própria origem. 

Segunda coordenada mongeana: Afastamento. Referimo-nos a ele com a letra “Y”. O 

afastamento é responsável por informar se um ponto está mais à frente ou atrás. É uma 

coordenada relacionada ao plano vertical de projeção, o plano (π’). Todos os pontos 

localizados à frente de (π’) possuem afastamento positivo. Todos os pontos atrás deste plano 

têm afastamento negativo. O afastamento será considerado nulo quando o ponto pertencer 

ao plano (π’). 
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Terceira coordenada mongeana: Cota. Referimo-nos a ela com a letra “Z”. A cota é 

responsável por informar se um ponto está acima ou abaixo. Ela é uma coordenada 

relacionada ao plano horizontal de projeção, o plano (π). Todos os pontos localizados acima 

de (π) possuem cota positiva; assim como os pontos abaixo dele possuem cota negativa. A 

cota será nula quando o ponto pertencer a este plano horizontal de projeção. 

Essas são as coordenadas mongeanas: abscissa, afastamento e cota, com suas respectivas 

letras: “X”, “Y” e “Z”. 

Podemos, agora, localizar os pontos nos diversos diedros a partir de suas coordenadas. Por 

exemplo: 

Um ponto localizado no primeiro diedro está à frente de (π’) e acima de (π); então ele possui 

afastamento positivo e cota também positiva. 

Um ponto localizado no segundo diedro está atrás de (π’) e acima de (π); então ele possui 

afastamento negativo e cota positiva. 

Um ponto localizado no terceiro diedro está atrás de (π’) e abaixo de (π); então ele possui 

afastamento negativo e cota também negativa. 

Por fim, um ponto localizado no quarto diedro está à frente de (π’) e abaixo de (π); então ele 

possui afastamento positivo e cota negativa. 

Você deve ter percebido que a abscissa, seja positiva ou negativa, não interfere na localização 

de um ponto nos diversos diedros. É isso mesmo; nesta etapa ela é dispensável. 

Até aqui, conhecemos vários nomes da Geometria Descritiva, aprendemos como se dão as 

projeções de um ponto do espaço e entendemos como é feita a localização dele nos quatro 

diedros a partir de suas coordenadas. 

Pronto! Começa agora a etapa fundamental na compreensão do que seja, enfim, uma épura. 

Tudo que fizemos foi por considerar um ponto no espaço tridimensional. Como a épura é 

uma representação bidimensional dessa situação, é preciso que aconteça alguma coisa para 

que tenhamos, então, esta nova situação; uma situação plana, numa folha de papel, por 

exemplo. Lembre-se que a épura deve conter as projeções do ponto objetivo. 

Então, para sairmos da situação tridimensional para a épura, procedemos assim: 

Após todas as projeções registradas nos seus respectivos planos de projeção, devemos 

descartar, agora, o ponto objetivo. Feito isso, precisamos rebater um plano de projeção sobre 

o outro de modo que coincidam e se tornem, portanto, um só. Imagine que aquele rodapé 

(que separa o chão da parede) é uma espécie de dobradiça gigante. Todo este chão, agora, 

foi rebatido contra a parede vertical. Saber qual plano é efetivamente rebatido é importante: 

vamos considerar que o chão em que você se encontrava desceu e, portanto, a porção do 

chão atrás da parede, subiu. Este movimento é facilmente compreendido utilizando aquela 

maquete citada anteriormente. Se dispensa esse recurso, vamos em frente. 

A porção do plano (π) que fica à frente de (π’) chamamos de (π anterior). A porção do mesmo 

plano (π) que fica atrás de (π’) é, então, chamada de (π posterior). 



Guia de confecção e utilização de uma épura tátil 

 

 
Eduardo J. Lanes 

27 

Por dedução, entendemos que a porção do plano (π’) que fica acima de (π) é chamada de (π’ 

superior). Concluindo, a porção de (π’) que fica abaixo do plano horizontal é chamada de (π’ 

inferior). 

Por que esses novos nomes (π anterior ou posterior) e (π’ superior ou inferior) apareceram 

só agora? Primeiro, porque achamos que muitas informações num só momento podem 

confundir e, segundo, porque esta é a etapa em que faremos uso efetivo desses novos nomes. 

A cada uma dessas porções – seja de (π) ou de (π’) – damos o nome de semiplanos de 

projeção. 

Num desfecho de toda essa dinâmica, devemos dizer: 

No rebatimento para a épura, os semiplanos (π anterior) e (π’ inferior) ficam coincidentes 

(um sobre o outro). Consequentemente, ficam também coincidentes os semiplanos (π 

posterior) e (π’ superior). Lembre-se que o rodapé tem o nome de linha de terra. Então, acima 

da linha de terra, encontram-se coincidentes os semiplanos (π posterior) com o (π’ superior) 

e, abaixo desta linha, os semiplanos (π anterior) com o (π’ inferior). 

Novas considerações importantes: 

O que é uma linha de chamada? Muito utilizada na nossa épura tátil, devemos saber que 

Linha de chamada é a reta perpendicular à linha de terra e que contém as projeções 

(horizontal e vertical) de um ponto. Para entender melhor esse conceito, propomos o 

seguinte: 

Lembra-se da relação do ponto (A) como a sua cabeça, da mão esquerda na parede como 

uma projeção dela, etc.? Considerando então que esta sua mão esquerda é a projeção 

vertical do ponto (A), da sua cabeça, existe uma distância dessa projeção até a linha de terra, 

o rodapé. Essa distância é um segmento de reta; e não por acaso essa medida corresponde à 

cota do ponto (A). Na outra projeção, a projeção horizontal do mesmo ponto (A) (na 

correspondência seriam os seus pés, certo?), existe uma outra distância, chamada 

afastamento: um segmento de reta que vai desta projeção horizontal até a linha de terra. É 

fundamental entender que aqueles dois segmentos de reta, após o rebatimento dos planos 

para se obter a épura, ficam alinhados, transformando-se, então, numa só reta, a linha de 

chamada. 

Pronto! Agora temos a épura completa do ponto (A): uma linha de terra, abaixo dela a 

projeção horizontal deste ponto, acima dela a projeção vertical e ambas ligadas por uma 

única reta, a linha de chamada. Vale repetir que esta linha de chamada é perpendicular à 

linha de terra, ou seja, faz noventa graus com ela. Entenda que esta configuração de épura 

vale somente para pontos que estejam situados no primeiro diedro: projeção horizontal 

abaixo da linha de terra e projeção vertical acima dela. 

Toda projeção de um ponto é sempre um outro ponto. Se uma projeção de um ponto (A) é 

obtida em (π), dizemos que é uma projeção A (entenda-se este “A” sem símbolo algum). Se 

uma projeção do mesmo ponto é obtida em (π’), dizemos que é uma projeção A’ e, portanto, 

se uma projeção do ponto em questão é obtida em (π”), dizemos que é uma projeção A”. 
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Nos testes com a nossa épura tátil, essas diferenças entre os tipos de projeção serão 

resolvidas com alfinetes, cujos suportes possuem formatos diferenciados, um para cada tipo 

de projeção. 

Agora que sabemos como funciona uma épura e quais os elementos marcados sobre ela, 

podemos fazer mais algumas deduções: 

Todo afastamento positivo se faz abaixo da linha de terra, pois todas as projeções contidas 

em (π anterior), após o rebatimento dos planos, devem descer junto com este semiplano. 

Com efeito, todo afastamento negativo se faz acima da linha de terra, porque o que se 

encontrava projetado em (π posterior) subiu. 

Na sequência, as cotas. Imaginando que o plano rebatido foi o plano (π), então imóvel ficou 

o plano (π’). Todas as cotas são registradas neste plano vertical de projeção. Pelo fato de ele 

permanecer imóvel, podemos entender: as cotas positivas, registradas em (π’ superior), 

ficam acima da linha de terra e as negativas, registradas em (π’ inferior), ficam abaixo dela. 

Neste bloco, avançamos e já sabemos projetar um ponto nos quatro diedros. No bloco 

seguinte, estudaremos um caso especial quanto à localização dele. 

Fim do bloco 03 

.................................................................................................................................................... 

 

Bloco 04: Conhecendo a Geometria Descritiva (terceira parte) 

Nesta etapa, estudaremos as projeções de um ponto que pertença aos semiplanos de 

projeção. No bloco anterior, este ponto pertencia aos diedros. Qual é, então, a diferença? 

Quando dizemos que um ponto pertence a algum diedro, significa que ele possui distância 

diferente de zero em relação aos planos (π) e (π’). Numa expressão menos técnica – porém, 

eficaz – dizemos que ele estava flutuando. Agora, precisamos entender como será a épura de 

um ponto que não esteja mais flutuando; portanto, que pertença a algum semiplano de 

projeção. Vamos lembrar quais são eles: (π anterior), (π posterior), (π’ superior) e (π’ inferior). 

Novamente, a abscissa neste momento não será relevante. Trabalharemos somente com 

valores para afastamentos e cotas; distâncias relacionadas a (π) e a (π’), respectivamente. 

Antes dessas projeções particulares, podemos voltar, mais uma vez, àquela dinâmica da 

cabeça, mãos e pés para introduzir o estudo deste bloco. Pense que, desta vez, a sua cabeça 

não está mais afastada da parede frontal pelo seu braço esquerdo esticado. Ela está, agora, 

encostada na própria parede. Se está encostada, não tem distância; a distância é zero. Melhor 

do que dizer que sua cabeça pertence à parede, é dizer em termos técnicos que o ponto (A) 

objetivo pertence ao semiplano (π’ superior). Compreende? Então, este ponto possui 

afastamento nulo, justamente porque não se afasta de (π’). Mas, e a sua cota? Será também 

nula? Não. Se ele pertence a (π’ superior) significa que sua cota, além de não ser nula, é 

positiva, pois está na parte superior de (π’). 

Agora que já compreende essa questão, podemos passar para os três casos restantes: quando 

o ponto pertence a (π anterior), quando pertence a (π posterior) ou a (π’ inferior). Lembrando 

que o primeiro caso foi o do (π’ superior): afastamento nulo e cota positiva, certo? 
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Um ponto pertencerá a (π anterior) se tiver cota nula e afastamento positivo. Melhor do que 

explicar é deixar que você faça essas relações, deduzindo do que foi tratado no primeiro caso; 

Este é, então, um bom momento para lembrar que você deve pausar este áudio todas as 

vezes que achar oportuno; 

Continuando. Um ponto pertencerá a (π posterior) se tiver cota nula e afastamento negativo; 

Por fim, um ponto pertencerá a (π’ inferior) se tiver afastamento nulo e cota negativa. 

Como ficariam as épuras destes casos? 

Um ponto (A) objetivo pertencente a (π anterior), após o rebatimento dos planos para a 

situação de épura, ficaria com sua projeção horizontal A abaixo da linha de terra, já que seu 

afastamento é diferente de zero e positivo. Lembrando que essa projeção A é aquela sem 

símbolo algum. A projeção vertical A’ ficaria marcada sobre a própria linha de terra, já que 

sua cota é nula, porque ele pertence a (π). Também vale lembrar que A e A’ são projeções 

sobre uma única reta, a linha de chamada; que é perpendicular à linha de terra. 

Se este ponto, agora, estiver pertencente a (π posterior), sua projeção horizontal A ficaria 

acima da linha de terra, pois o afastamento agora é negativo. Sua projeção vertical A’ 

continua sobre a linha de terra, pois, em ambas as situações, é um ponto que pertence a (π): 

de cota nula. 

Depois de analisar esses quatro casos, talvez se pergunte: Mas, se cota e afastamento forem 

nulos? Este ponto, então, não dista nada de (π) nem de (π’), respectivamente. Qual a sua 

localização? Mais uma vez, sugerimos a pausa no áudio para refletir (...). Isso mesmo. Se as 

distâncias são iguais a zero, ele pertence à Linha de Terra, uma vez que esta reta é justamente 

a interseção daqueles dois planos de projeção. 

Agora, uma consideração menos essencial que as que foram tratadas anteriormente. Mas é 

sempre bom fazermos mais relações para a compreensão do espaço. Supondo que um ponto 

(A) objetivo pertença a (π’ superior), responda à pergunta: O que você pode entender da 

relação entre este ponto (A) objetivo com sua projeção vertical A’? Pause este áudio e reflita 

(...). Se você se lembra da expressão “coincidentes”, entendeu que, justamente por pertencer 

ao semiplano vertical de projeção, (A) objetivo coincide com A’. Ele coincidirá com a projeção 

horizontal A se pertencer ao plano horizontal de projeção. 

Como este bloco está bem menor que os outros, cabem mais outras considerações. Desta 

vez, abordagens menos específicas em relação à Geometria Descritiva. 

Quando falamos da sua cabeça simbolizando um ponto é a mesma questão quando falamos 

das Pirâmides do Egito. Como assim? Na verdade, os entes geométricos não existem 

concretamente. Todos são elementos analíticos, a partir dos quais tiramos conclusões, 

fazemos comparações, relações métricas e tantos outros estudos. A Pirâmide do Egito, por 

exemplo, é uma configuração concreta, usada como um exemplo para se entender, 

fisicamente, o que é uma pirâmide. Da mesma maneira como a sua cabeça foi considerada 

como um ponto. Saiba que ponto é o que chamamos de zero-dimensional, ou seja, não tem 

dimensões. A reta, por sua vez, é unidimensional, só possui uma dimensão: o seu 

comprimento. Ela não tem espessura. Se não tem espessura, você não pode tocá-la. Só 

imaginar a sua natureza. Seguindo, o plano é dito bidimensional, duas dimensões: 
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comprimento e largura. Às vezes, usamos uma folha de papel para representar um plano. 

Podemos sentir a textura desta folha de papel e o quanto ela pode ser mais grossa ou não. 

Se você pode sentir esta folha, acha realmente que plano existe concretamente, já que só 

possui duas dimensões? Outra maneira de pensarmos essas relações é considerarmos que 

uma reta é tão infinitamente “fina” como nossa imaginação o quiser; se é infinitamente “fina” 

é porque não possui uma espessura. E quanto ao sólido? Preferimos, agora, deixar por sua 

conta as considerações sobre este elemento geométrico. Só fica a provocação: se o sólido 

(uma pirâmide mesmo, por exemplo) é composto de vértices (os pontos), de arestas (as retas) 

e de faces (as superfícies planas), ele existe concretamente, já que agora possui uma altura, 

além de comprimento e largura? 

Consideramos muito importante o estudo do Desenho e da Geometria Descritiva. Uma boa 

maneira para nos convencermos disso é dizendo que estudar essas matérias nos provoca a 

reflexão. Há momentos nas aulas de Desenho, para os alunos videntes, em que não 

apresentamos as imagens nem maquetes justamente para permitir que eles façam essas 

considerações somente com o raciocínio espacial, com a imagem mental dos elementos. 

Tudo isto é uma questão de habilidade com o uso correto deste tipo de raciocínio. Esperamos 

que tenha entendido que aquele “saber ver”, citado no primeiro bloco, é uma habilidade que 

a pessoa com deficiência visual talvez possua mais do que os videntes. Se ainda não possui, 

é fato que adquirir esta habilidade é uma questão séria a ser considerada. 

Esta pesquisa busca colaborar com esse propósito. 

Precisamos lembrar que este áudio corresponde a várias aulas de Geometria Descritiva. Não 

precisa, portanto, ouvir num único momento. Ouça cada bloco e procure refletir com 

situações cotidianas tudo o que puder relacionar com a Geometria Descritiva. 

A etapa seguinte, o bloco cinco, é reservada especialmente para os testes com a épura tátil; 

fazendo alguns exercícios de marcação de projeções de pontos sobre ela. Então, esse bloco 

deverá ser ouvido no colégio, por ocasião da pesquisa que trata os testes da manipulação 

dessa épura tátil. 

Fim do bloco 04 

.................................................................................................................................................... 

 

Bloco 05: Os testes com a épura tátil 

Este é um bloco para ser ouvido durante suas experimentações da épura tátil, considerando 

que queira fazê-lo sem a ajuda de um professor mediador. Entretanto, aconselhamos que 

realize algum exercício de marcação de projeções do ponto nesta épura, primeiro, com a 

ajuda dele. Depois, pode realizar os exercícios propostos neste bloco. Esse professor 

mediador pode combinar com você, por exemplo, qual será a convenção de uso para o 

formato das diferentes cabeças de alfinetes ou percevejos que representarão as respectivas 

projeções do ponto. Esses percevejos foram preparados especialmente para os testes na 

nossa épura tátil. 
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Para os exercícios, deverá se lembrar do que foi tratado no bloco 02, sobre as coordenadas 

mongeanas. Será a partir delas a marcação das projeções do ponto. Talvez seja a hora de 

mudar o CD deste bloco para relembrar. Se ainda é recente na sua memória, vamos lá! 

Os valores das coordenadas são informados em milímetros, que são mais utilizados no 

Desenho Técnico. A cada marcação na épura tátil corresponde a 10 milímetros, ou seja, um 

centímetro. Esses valores não são importantes no nosso estudo. O que importa é sabermos 

se são positivos, negativos ou nulos. Atribuímos medidas somente para possibilitar a 

realização dos exercícios. 

Foram construídos dois protótipos de épuras táteis. O primeiro é feito com borracha para se 

fincarem alfinetes. Cuidado, portanto, com este manuseio. A escala de trabalho é de 1 para 

1, ou seja, quando você perceber pelo tato o intervalo de uma marcação para a outra, saiba 

que já foi feita com 10 milímetros, ou um centímetro. Só haverá medidas inteiras: 10, 20, 

zero, etc. O segundo protótipo é feito com chapa de metal para se marcarem percevejos com 

ímãs. Neste modelo, optamos por dobrar a escala: cada intervalo de marcação foi feito de 2 

em 2 centímetros, mas você deverá considerar que a dinâmica é a mesma do outro protótipo. 

Só ficou maior. Fizemos assim para testar e avaliar qual deles apresentará o melhor resultado 

por sua usabilidade. Na prática, quando houver, por exemplo, uma abscissa de valor 30 (note 

que é um valor positivo), ande três dessas marcações à direita da origem das abscissas. O 

professor mediador deverá ter combinado com você como será o formato da cabeça do 

percevejo para esta origem. 

Enfim, os exercícios: 

Exercício 01 

Representar na épura tátil os pontos (A) e (B) a partir de suas coordenadas mongeanas. 

(Tecle “pause” em cada coordenada apresentada.) 

 Abscissa de (A) é igual a 20; 

 Afastamento de (A) é igual a 40; 

 Cota de (A) é igual a 50. 

 

 Abscissa de (B) é igual a menos 30, ou seja, uma abscissa negativa; 

 Afastamento de (B) é igual a 20; 

 Cota de (B) é igual a menos 50. 

Depois de realizado este exercício (uma épura com as projeções de dois pontos), pergunte ao 

professor se ficou correto. Se não conseguiu, retire os percevejos e tente novamente. Se 

acertou, pode passar para o segundo exercício. Retire mesmo assim os percevejos.  

Exercício 02 

Representar na épura tátil os pontos (C) e (D) por suas coordenadas. 

 Abscissa de (C) é igual a 30; 

 Afastamento de (C) é igual a 40; 

 Cota de (C) é igual a zero. 
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 Abscissa de (D) é igual a menos 40; 

 Afastamento de (D) é igual a zero; 

 Cota de (D) é igual a menos 50. 

 

Esperamos que, depois de realizados os exercícios 01 e 02, tenha percebido a diferença entre 

os dois casos. Comente com o professor mediador o que concluiu. Ele também poderá propor 

inúmeros outros exercícios para praticar. Se você conhece a leitura por braile, pode pedir ao 

colégio para providenciar, de modo que possa ler as novas proposições. Se não, os 

enunciados dos exercícios podem ser feitos verbalmente pelo professor de Desenho. No final 

da pesquisa, você será convidado a fazer uma avaliação de todo o processo, incluindo 

sugestões do que considerar pertinente à melhoria do material testado. Seria uma grande 

colaboração. Essas sugestões serão oportunizadas em entrevistas. Todas as suas 

considerações serão levadas em conta, incluindo a possibilidade de algum bloco ser 

regravado para contemplar casos específicos da deficiência visual. Em resumo, é fundamental 

para a pesquisa a sua avaliação sobre a épura tátil e esta audioaula. 

Continuando com os exercícios. 

Exercício 03 

Representar na épura tátil os pontos (A) e (B) a partir de suas coordenadas mongeanas. 

 Abscissa de (A) é igual a 20; 

 Afastamento de (A) é igual a 40; 

 Cota de (A) é igual a 50. 

 

 Abscissa de (B) é igual a menos 30; 

 Afastamento de (B) é igual a 20; 

 Cota de (B) é igual a menos 50. 

 

Exercício 04 

Representar na épura tátil os pontos (C) e (D) a partir de suas coordenadas mongeanas. 

 Abscissa de (C) é igual a menos 20; 

 Afastamento de (C) é igual a menos 40; 

 Cota de (C) é igual a menos 50. 

 

 Abscissa de (D) é igual a 20; 

 Afastamento de (D) é igual a 40; 

 Cota de (D) é igual a zero. 
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Você também pode fazer outras proposições de exercícios. Que tal, então, desafiar a si 

mesmo com coordenadas que lhe ocorram aleatoriamente e, em seguida, marcar as 

projeções desses pontos na épura tátil? 

Os próximos exercícios são comuns nos estudos da Geometria Descritiva. Desta vez, não 

precisa marcar os pontos na épura. O objetivo é saber se os alunos conseguem informar a 

localização desses pontos sem representá-los. Na prática, fica assim: ouça a sequência de 

coordenadas X; Y e Z de cada ponto, imagine – isso mesmo, só imagine – e informe, 

respondendo ao professor mediador, a localização deles. Exemplos de respostas: o ponto (M) 

pertence ao 2º diedro; ou o ponto (P) pertence a (π’ superior); ou o ponto (Q) pertence à 

linha de terra, etc. Entendido? Então, vamos a eles. 

 

Exercício 05 

Neste exercício, já podemos ser mais breves com a nomenclatura das coordenadas. Não 

diremos mais: “abscissa” e, sim, “X”; em lugar de “afastamento” diremos “Y” e para a “cota”, 

vamos dizer somente “Z”. Lembre-se: sempre pausar a cada coordenada. 

Informar a localização dos pontos relacionados a partir de suas coordenadas mongeanas. 

Para o ponto (A): X = zero; Y = 20 e Z = -20; 

Para o ponto (B): X = -30; Y = zero e Z = 40; 

Para o ponto (C): X = 30; Y = zero e Z = -40; 

Para o ponto (D): X = 20; Y = -50 e Z = zero; 

Para o ponto (E): X = zero; Y = zero e Z = zero; 

Para o ponto (F): X = zero; Y = zero e Z = -10; 

Para o ponto (G): X = -10; Y = -30 e Z = -30; 

Para o ponto (H): X = 20; Y = 50 e Z = zero. 

 

Depois de respondidas as localizações, o que pode concluir sobre a relevância dos valores de 

“X” neste exercício? Lá no bloco três houve essa consideração. Tente se lembrar ou deduza 

você mesmo. 

Outra proposta de exercícios: agora, a localização dos pontos deverá ser informada a partir 

de suas projeções marcadas na épura tátil. Para isso, peça ao professor mediador que faça 

essa proposta para você. Ele vai marcar aleatoriamente projeções e pedir que responda. 

E se você mesmo marcasse essas projeções para depois responder? Pense nisso... Vale 

lembrar que as projeções horizontal e vertical de um ponto ficam sobre uma única linha de 

chamada. Significa dizer que, embora aleatórios os valores das coordenadas, existe uma 

organização para a épura de um ponto. 

Fim dos exercícios 
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Nossa conclusão deve ser assim: Parabéns pelo empenho e pela bravura em aceitar estudar 

a Geometria Descritiva. Ficam, aqui, os nossos mais sinceros agradecimentos. Até breve! 

Fim do bloco 05 e da audioaula 

.................................................................................................................................................... 

 


