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1 INTRODUÇÃO

O período que vivenciamos nos remete a profundas alterações socioeconômicas,
culturais e principalmente educacionais. Uma das mudanças mais significativas tem sido o
desenvolvimento tecnológico e o uso amplamente difundido da informática. Nesse contexto,
surgiu a possibilidade da inserção de novas tecnologias em alguns cursos de Ensino Técnico
do atual Campus Visconde da Graça, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Num primeiro
momento, voltamos nossa atenção para a disciplina de Desenho Técnico, tendo como base o
projeto de Ensino: Curso Básico de AutoCAD 2D.

O principal objetivo do projeto era avaliar os conhecimentos básicos dos alunos,
necessários para iniciar a aprendizagem de um programa específico para elaboração de
desenhos, considerando que atualmente a disciplina está prevista no currículo dos cursos
técnicos com a aprendizagem do desenho apenas com instrumentos manuais.

Neste ambiente de mudanças que buscamos envolver este trabalho, focando os
aspectos educacionais, dentre os quais devemos abordar as questões conceituais de currículo,
que será considerado como a expressão de conflitos e consensos que são construídos a partir
da (re)definição das suas políticas e práticas (SILVA, 1995; 1999; 2000).

2 METODOLOGIA

O curso, realizado num total de vinte e oito horas-aula, tinha um encontro semanal com
duração de duas horas-aula. Na aula inicial foi apresentado o curso, reforçando a importância
desta aprendizagem na atualidade. Também se ouviu as expectativas dos alunos sobre as
atividades que seriam desenvolvidas. Em cada aula foi abordado um novo comando do
programa, sempre retomando o conteúdo apresentado no encontro anterior. No final, foi
cobrado individualmente um desenho, igual para todos, onde os educandos tiveram a
oportunidade de aplicar os conhecimentos desenvolvidos durante as aulas.

A metodologia adotada foi à pesquisa qualitativa onde buscamos nos envolver na
obtenção de dados descritivos obtidos com o contato direto e prolongado da situação
estudada. A partir desta ideia pretendemos afirmar à importância de ouvir, principalmente, a
opinião daqueles que fazem parte da escola e convivem nela diariamente, porque participarão
na decisão da possível concretização do objeto em estudo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao final do curso podemos avaliar o motivo das desistências e o grau de dificuldade de
aprendizagem do programa Autocad 2D dos participantes deste projeto. Também observamos
a necessidade de conhecimentos prévios para o entendimento das aulas. Apenas vinte e um
alunos concluíram as atividades previstas e entregaram o trabalho final, requisito para
obtenção do certificado.

Uma das observações importantes é que o conhecimento prévio do desenho manual foi
um facilitador da aprendizagem do programa, além da necessidade do conhecimento da
informática básica. Outra situação relevante, é que o fato de ser um programa em inglês, não
impediu que alunos sem o domínio do idioma aprendessem a utilizar o programa.

Com relação à avaliação de professores e da própria instituição, acredita-se que é de
grande importância adequar o currículo aos avanços tecnológicos, sendo necessária uma
ampliação do espaço destinado à área de informática, além da necessidade de preparação
adequada dos professores envolvidos com a área de Desenho.

Neste momento, este Projeto de Ensino está servindo de base para a possibilidade da
introdução de novas tecnologias na disciplina de Desenho Técnico nos Cursos Técnicos no
Campus Visconde da Graça.
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4 CONCLUSÕES

A ideia de incluirmos a aprendizagem deste programa, AutoCad 2D, no currículo dos
cursos técnicos proporcionou uma ampla aceitação por parte do corpo docente e discente
desta instituição.

Contudo, buscamos dar continuidade nesta pesquisa, evidenciando a percepção das
transformações na metodologia de ensino do professor da atualidade frente às novas
tecnologias e como este deverá agir em um momento de grandes mudanças no ambiente
educacional do ensino técnico.
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Metodologia

Inserir aqui a metodologia (letra: Arial, 10).

Descrever a metodologia utilizada no desenvolvimento do trabalho.

Resultados e Discussão
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