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Resumo: 

Estudos recentes realizados no Brasil, em cursos superiores de arquitetura e áreas afins, têm 

apontado para uma desarticulação e distanciamento entre a educação gráfica e a educação 

projetual, não favorecendo, nesse aspecto, o desempenho dos estudantes. Essas pesquisas, 

inclusive, consideram que continua a ser adotada uma educação gráfica com padrões didáticos 

dos séculos XIX e XX, não se explorando adequadamente os instrumentos digitais para a 

modelagem geométrica. Somando-se a esse fato, dois novos pontos importantes ainda estão 

surgindo no cenário atual brasileiro: o aquecimento do setor da construção civil com a 

decorrente escassez de profissionais capacitados e o início da utilização da modelagem da 

informação da construção – BIM (Building Information Modeling). Assim, nesse contexto, 

figuram os alunos formados pelo Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edifícios da 

DIACON do IFRN-CNAT, que apresentam um perfil profissional que engloba os aspectos de 

construção, planejamento e gerenciamento da produção, não dispensando a necessidade da 

correta interpretação e leitura de projetos arquitetônicos e de engenharia. Sendo a plataforma 

BIM uma inovação tecnológica que surge como um novo paradigma no mundo do trabalho, seja 

no canteiro de obras ou nos escritórios de projeto, o IFRN está buscando acompanhar esse 

desenvolvimento, no tocante aos seus cursos técnicos, tecnológicos e superiores correlatos. 
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Introdução 

Neste artigo são apresentados os primeiros resultados do início de implantação da plataforma 

BIM na Diretoria Acadêmica de Construção Civil (DIACON) do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia (IFRN), Campus Natal Central, do estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 

A coordenação desta experiência está ocorrendo a partir do Núcleo de Extensão e Prática 

Profissional (NEPP) da DIACON, que iniciou projeto de extensão em 2009 e desde o ano de 

2011 busca integrar também ao seu escopo, a pesquisa e o ensino, estando assim em sintonia 

com o projeto político pedagógico da Instituição. 

As pesquisas realizadas no NEPP, inicialmente, estão vinculadas ao ensino, naquilo que se 

refere à habilidade cognitiva de perceber, compreender e expressar formas tridimensionais (dita 

Capacidade Visuográfica Tridimensional ou CV3D), estudada com profundidade pela 

pesquisadora Rejane de Moraes Rêgo, cujos experimentos foram adotados neste estudo. Por 

outro lado, um dos objetivos a serem alcançados, trata da adequação curricular necessária ao uso 

da BIM, que já está sendo analisada no NEPP através do estudo dos softwares e de extensa 

bibliografia. 

Para um melhor entendimento desta pesquisa, o item a seguir tratará do enquadramento 

conceitual teórico, apresentando, primeiramente a plataforma BIM (Building Information 

Modeling). 

 

2 - Enquadramento conceitual e teórico: 

Building Information Modeling, BIM, ou Modelagem da Informação da Construção tem sido 

apresentada como uma nova filosofia de trabalho que integra profissionais de AEC (Arquitetura, 

Engenharia e Construção) através de programas computacionais que trabalham em conjunto na 

elaboração de uma edificação virtual, onde, além de informações topológicas, com a 

modelagem tridimensional, trabalha-se com objetos paramétricos e alimenta-se um banco de 

dados que armazena informações que vão desde as dimensões das estruturas, aos seus materiais 

constitutivos, possibilitando uma quantificação automática, para geração de orçamentos 

(ANDIA, 2011). O arquiteto, o engenheiro responsável pelo cálculo estrutural, o engenheiro 

responsável pelos projetos de instalações elétricas e hidráulicas e o engenheiro orçamentista 

podem, assim, trabalhar conjuntamente em tempo real, através de uma rede, ou não, sempre 
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trocando informações no formato IFC (Industry Fundation Classes) e evitando o retrabalho e as 

possíveis colisões (GEROLLA, 2011). 

Pode-se afirmar, ainda, que a BIM é n-dimensional. Quando tratando da modelagem 

tridimensional com alimentação do banco de dados com tipos de materiais e intercomunicação 

entre projetos, diz-se estar trabalhando em um projeto 3D-BIM. Ao se informar um quarto 

parâmetro, o tempo, pode-se ter uma simulação das fases da construção em um 4D-BIM. 

Analisando-se as fases construtivas aliadas ao parâmetro custo, com elaboração automática de 

cronogramas de custo, tem-se o 5D-BIM. Alimentando-se o banco de dados com informações 

acerca do desgaste dos materiais, obtém-se a simulação do ciclo de vida da edificação, ou 6D-

BIM. Mais recentemente, iniciou-se a discussão em torno do KanBIM (TAMAKI, 2011), o qual 

prevê o controle de módulos de trabalho no canteiro de obras. Quando bem adotada, a 

plataforma BIM favorece a redução de custo e tempo de construção e projeto; reduz também o 

custo por uso de energia, permitindo projeto e construção sustentáveis; melhora a performance 

da edificação; além de permitir o aumento da complexidade de projeto (EASTMAN et al). 

Nesta última década, a BIM tem ganhado cada vez mais atenção nas terras brasileiras, 

principalmente nos escritórios de arquitetura. Apesar do alto custo de implantação, a correta 

adoção dessa plataforma prevê a médio e longo prazo o retorno do investimento. 

Semelhantemente ao que ocorreu nos Estados Unidos e Europa, a falta de bibliotecas nacionais 

e de uma cultura de trabalho em equipe são as maiores dificuldades existentes na atual fase da 

experiência brasileira. Finalmente, analisando a implantação da BIM na comunidade acadêmica 

do Brasil, deve-se considerar inicialmente que o país apresentou um relativo atraso no que se 

refere à implantação da plataforma BIM, uma vez que começou tardiamente o próprio uso do 

CAD (Computer Aided Design ou Projeto Auxiliado por Computador). A arquiteta Gabriela 

Celani, professora livre-docente e coordenadora do Laboratório de Automação e Prototipagem 

para Arquitetura e Construção, da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da 

Unicamp, lembra que esse atraso se deu desde a década de 1970, quando os países 

desenvolvidos começaram a implantar a cultura do CAD, a qual, salvo raras exceções, só teve 

início no Brasil nos anos de 1990, tanto no que se refere à prática da arquitetura, quanto ao seu 

ensino, devido à portaria 1770 do MEC, de 1994, que fixou as diretrizes curriculares e o 

conteúdo mínimo do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo (GEROLLA, 2011). 

Nesse aspecto, Rego (2011) esclareceu sobre a referida portaria, que dentre outras providências, 

incluiu-se obrigatoriamente a disciplina ‘Informática Aplicada à Arquitetura e Urbanismo’ e 

houve situações em que, inicialmente, o aprendizado foi voltado a programas como editores de 

texto, planilhas eletrônicas, sem qualquer inclusão de ferramentas CAD.  

Portanto, pode-se perceber que para a inserção do conhecimento sobre plataforma BIM no meio 

acadêmico brasileiro, será necessário muito mais uma mudança cultural do que propriamente a 
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aquisição de softwares. Essa mudança, segundo Gabriela Celani, já começou a ser 

implementada, em alguns cursos de arquitetura, como o da Unicamp.  

 

“Isso exige, antes, uma mudança radical no ensino do desenho e do projeto, com a 

inclusão de linguagens de programação de alto nível (scripts), ou mesmo de software 

de modelagem paramétrica, sistemas de colaboração remota e equipamentos de 

fabricação digital - na busca de uma compreensão mais profunda dos conceitos que 

estão por trás da BIM” (GEROLLA, 2011). 

 

Outro curso onde o sistema BIM foi implantado como disciplina obrigatória, foi o de 

Arquitetura e Urbanismo, na Universidade São Judas, em São Paulo, no ano de 2004. Passados 

onze anos, o arquiteto Luiz Augusto Contier, coordenador de Engenharia Civil e de Arquitetura, 

na referida universidade, observa hoje que, tendo em vista a maior empregabilidade de seus 

alunos, outras instituições estão agora seguindo o mesmo exemplo (GEROLLA, 2011). Ainda, 

um outro curso que então merece ser citado é o de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, que já 

está utilizado há três anos o software BIM, Revit Architecture, como ferramenta de apoio às 

disciplinas de expressão gráfica. 

Contudo, pode-se dizer que as escolas de engenharia e arquitetura ainda não acordaram para o 

ensino da BIM no Brasil, tendo em vista que estudam a possibilidade de inclusão da mesma na 

grade curricular (ao invés de já estarem implantando) e, com isso, perpetuam o atraso nacional 

em relação aos países mais desenvolvidos (GEROLLA, 2011).  

Nesse contexto, e de acordo com a lei nº 11.892, a qual instituiu, no âmbito do Sistema Federal 

de Ensino do Brasil, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

vinculada ao Ministério da Educação, estão os Institutos Federais, que têm por finalidades e 

características, entre outras: desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo 

educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às 

demandas sociais; além de realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico. 

Por outro lado, de acordo com o Plano de Curso do Curso Superior de Tecnologia em 

Construção de Edifícios da DIACON do CNAT-IFRN, seus alunos possuirão uma formação 

abrangente, que englobe os aspectos de construção e de planejamento e gerenciamento da 

produção (IFRN, 2006). 

Portanto, sendo a plataforma BIM uma inovação tecnológica que surge como um novo 

paradigma no mundo do trabalho da área da construção civil, seja no canteiro de obras ou nos 
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escritórios de projeto, os Institutos Federais necessitam acompanhar esse desenvolvimento, no 

tocante aos seus cursos técnicos, tecnológicos e superiores correlatos. 

 

 

3-Metodologia: 

Buscando investigar a problemática citada, iniciou-se uma pesquisa exploratória e adotou-se 

uma metodologia de análise, utilizando inicialmente, procedimentos quantitativos, com os 

seguintes instrumentos de coleta de dados: questionários, testes e entrevistas. Na sequência, 

procedimentos qualitativos, com atividades de prática experimental estão sendo utilizados, 

visando alcançar as competências necessárias. 

Para investigar o caminho mais efetivo para formar um estudante de curso superior, seja o 

engenheiro civil (uma vez que esse curso está sendo criado na instituição) ou o tecnólogo em 

Construção de Edifícios, assim como o técnico em Edificações, diante das mudanças no 

mercado de trabalho com a implantação da plataforma BIM, foram elencadas a seguintes metas: 

1 - Coletar dados sobre matrizes curriculares dos referidos cursos no Brasil; 

2 - Através de estudo de caso, comparar as matrizes curriculares obtidas com a matriz utilizada 

no IFRN, para validação; 

3 - Coletar dados sobre o número e a formação profissional de profissionais cadastrados no 

CREA-RN, SINTRACON-RN, comparando com informações fornecidas pelo SINDUSCON-

RN (empresarial), contextualizando a pesquisa; 

4 - Entrevistar representantes de Empresas Construtoras, escritórios de Engenharia e de 

Arquitetura sobre as perspectivas da implantação da plataforma BIM; 

5 - Elaborar e implantar projeto piloto com utilização do BIM no Núcleo de Extensão e Prática 

Profissional (NEPP) da Diretoria Acadêmica de Construção Civil, Campus Natal Central – 

IFRN; 

6 - Propor e experimentar metodologias de ensino visando o desenvolvimento do raciocínio 

espacial em sala de aula, visando inclusive integração entre disciplinas, além de aplicar 

avaliação diagnóstica para identificar os resultados obtidos; 

7 - Realizar novos projetos de pesquisa envolvendo alunos da DIACON, nos temas BIM; 

8 - Divulgar na comunidade acadêmica tópicos sobre a plataforma BIM, através de resultados 

de pesquisa publicados em periódicos, participação em eventos da área, realização de palestras, 

mesas-redondas, mini-cursos e cursos de capacitação para professores e alunos. 
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4-Resultados principais e conclusões: 

Considerando as metas propostas no item anterior, serão apresentados aqui os resultados e 

conclusões obtidos até o presente momento. Observa-se ainda que a ordem de implantação da 

metodologia discutida no item 3, não necessita ser realizada obrigatoriamente em sequencia, 

mas na ordem lógica das possibilidades disponíveis. 

 

4.1-Pesquisa de campo 

Algo importante a ser mencionado, faz referência aos cursos oferecidos pelos Institutos Federais 

e pela DIACON, de forma específica. 

No que se refere aos cursos técnicos de nível médio, os IFs oferecem cursos na forma integrada 

(alunos que concluíram o ensino fundamental e realizarão a formação básica do ensino médio 

conjuntamente com a formação técnica da área do curso, em um tempo estimado em 04 anos) e 

na forma subsequente (alunos que já concluíram o ensino médio e realizarão a formação técnica 

da área do curso, em um tempo estimado em 02 anos).  

A DIACON oferece, atualmente, na forma integrada, apenas o curso de Edificações. Na forma 

subsequente, os cursos de Edificações e Estradas. 

Quanto aos cursos superiores, a DIACON está elaborando a formatação para um curso de 

Engenharia Civil a ser implantado por volta de 2014. Atualmente oferta o Curso Superior de 

Tecnologia em Construção de Edifícios, com tempo estimado em 03 anos. 

Para as metas de números 1 até 4, onde se prevê várias pesquisas de campo, estas devem ser 

iniciadas neste primeiro semestre de 2012, com a participação de alguns alunos do curso técnico 

integrado em Edificações e do curso superior, em prática profissional voluntária no NEPP. 

 

4.2-Implantação de Projeto Piloto 

Referindo-se à meta número 5, tem-se a implantação do projeto no NEPP. 

Em 2009 o Núcleo de Extensão e Prática Profissional foi criado tendo por objetivo oferecer 

mais uma opção de prática profissional aos alunos do curso técnico integrado em Edificações. 

Vale esclarecer que, sem a comprovação da prática profissional através de relatório aprovado 

pelo professor orientador, o aluno não poderia receber o certificado de conclusão de ensino 

médio, necessário à matrícula em curso superior. O grande índice de aprovação desses alunos 

nos vestibulares para as universidades, conjuntamente à carência que ocorria naquele ano, de 

ofertas de estágio, foram justificativas importantes para a criação deste núcleo. 
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Ao longo do tempo, as atividades de projetos de construção, adequação, reforma e regularização 

de edificações, realizadas pelos alunos, sob supervisão direta de professores (arquitetos ou 

engenheiros civis) têm atendido, preferencialmente, a famílias de baixa renda (até três salários 

mínimos). 

Desde o ano de 2011, tem-se percebido, entretanto, um aumento considerável de oferta de 

estágio e emprego, para os alunos de Edificações. Entretanto a existência do NEPP continuou a 

se justificar por si mesma, dado o alcance social que tem tido, atendendo em média, atualmente, 

a duas famílias por semana.  

Ainda em 2011, a coordenação do NEPP demonstrou interesse em incluir projetos de pesquisa 

às suas atividades. Dentre esses projetos têm-se destacado os estudos sobre plataforma BIM e 

sobre a capacidade visuográfica dos alunos com aplicações das metodologias propostas, para 

além do próprio escritório piloto e dentro das salas de aula de alguns cursos técnicos e 

superiores vinculados à DIACON. Dessa forma os próximos itens ainda discorrerão sobre esses 

assuntos e metas propostas. 

 

4.3-Estudo da CV3D nas turmas 

Em estudo recente, publicado no ano de 2011, partindo de um levantamento inicial de matrizes 

curriculares de cursos de arquitetura distribuídos em todas as regiões do Brasil, e posteriores 

estudos de caso realizados em cursos superiores de Arquitetura das Universidades Federais da 

Bahia e Pernambuco, além de curso superior tecnológico e curso técnico de nível médio no 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Pernambuco, a pesquisadora Rejane de 

Moraes Rego verificou que havia uma desarticulação e distanciamento entre a educação gráfica 

e a educação projetual, uma vez que a primeira estava priorizando uma abordagem mais 

instrumental e menos criativa ou mesmo com uma resolução de problemas pouco articulada 

com a segunda (REGO, 2011). Naquele trabalho, a questão central de Rego (2011) foi defender 

que a modelagem tridimensional tinha o potencial de desenvolver a CV3D de uma forma mais 

eficiente e rápida que os métodos tradicionais. Assim, aquela pesquisadora partiu para 

experiências que pudessem mostrar a influência do uso da modelagem em um desenvolvimento 

diferenciado, fazendo testes iniciais com os estudantes participantes, e tendo por objetivo 

mapear o grau de desenvolvimento da capacidade visuográfica. Constatou, então, no universo 

trabalhado, que houve evolução. E esses resultados positivos, levaram à escolha, para esta 

pesquisa, de alguns experimentos utilizados por Rego (2011), no que se refere aos exercícios de 

01, 02 e 04, do Apêndice 03 (conjunto de exercícios de CV3D) de sua Tese de Doutorado. 
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Como estudos de caso, duas turmas distintas foram analisadas: turma 2.101V (curso técnico 

integrado de nível médio em Edificações, segundo ano) e turma 1.102V (curso superior de 

Tecnologia em Construção de Edifícios, 1º período). 

Para a definição do perfil dos participantes foi utilizado o questionário do Apêndice 01 (REGO, 

2011). 

Vale ressaltar que a turma de nível médio integrado era composta de 29 sujeitos de idades 

variando entre 15 e 18 anos, cursando a disciplina Desenho Arquitetônico. O questionário foi 

aplicado no primeiro dia de aula e a disciplina de expressão gráfica, Desenho Técnico, havia 

sido ministrada no ano anterior. Uma característica desses sujeitos no que se refere à forma de 

ingresso na Instituição é que, 50% das vagas são reservadas aos alunos provenientes de escolas 

públicas, através do Pro-Itec, e os outros 50% são para os alunos que forem aprovados no 

exame de seleção, uma prova muito concorrida, que tem atraído muitos alunos de escolas 

particulares.  

Uma vez que a disciplina Desenho Técnico já havia sido vista, foi possível realizar os exercícios 

01, 02 e 04, do conjunto de exercícios de CV3D, referidos anteriormente. 

Apesar do técnico de nível médio em Edificações poder projetar, de acordo com a legislação 

brasileira, edificações de até 80 m², os exercícios de composição volumétrica (Apêndices 02 e 

04) não foram realizados nessa experiência inicial, ficando o foco do estudo na CV3D dos 

sujeitos. 

O exercício 01 apresenta figuras planas e um eixo para cada uma. Pede-se uma visualização 

mental do volume gerado pelo giro da figura em torno do seu eixo e a identificação dos 

resultados em figuras da página seguinte. O exercício 02 apresenta quatro modelos que devem 

sofrer uma rotação de 90 graus para a esquerda, devendo a imagem resultante ser desenhada em 

uma malha já impressa à esquerda de cada figura. O exercício 04 solicita que se desenhe nas 

malhas auxiliares, o que falta em quatro modelos específicos, para definir o volume de um cubo. 

Como resultado, obteve-se que 93 % dos sujeitos pesquisados acertaram todo o exercício 01, 

sendo os resultados dos exercícios 02 e 04 também considerados satisfatórios, como pode ser 

visualizado na Figura 01. 
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Figura 01 – Desempenho dos alunos do curso técnico em Edificações 

Já para a turma do primeiro semestre do Curso Superior de Tecnologia em Construção de 

Edifícios, composta inicialmente de 34 sujeitos, com idades variando entre 18 e 50 anos, o 

questionário foi aplicado no primeiro dia de aula da disciplina de expressão gráfica, Desenho 

Técnico. Uma característica desses sujeitos no que se refere à forma de ingresso na instituição é 

que, 100% das vagas são preenchidas através do Sistema de Seleção Unificada (SISU) do 

Ministério da Educação (MEC), onde instituições públicas de ensino superior oferecem vagas 

para candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM). Uma característica 

marcante desses alunos é o alto grau de evasão escolar, que na turma analisada chegou a 38%.  

Uma vez que a disciplina Desenho Técnico ainda seria vista, só foi possível realizar o exercício 

01 do conjunto de exercícios de CV3D. 

Como projetar edificações, de acordo com o perfil desse curso, não é uma atribuição do aluno 

formando, a disciplina de Desenho Arquitetônico a ser estudada no semestre seguinte, teria 

como ênfase a leitura de projetos e não o desenho propriamente dito. Dessa forma, os exercícios 

de composição volumétrica (Apêndices 02 e 04) não foram realizados para essa turma, ficando 

o foco do estudo unicamente na CV3D dos sujeitos, a qual continua sendo necessária. 

Como resultados, obteve-se que apenas 47 % dos sujeitos pesquisados acertaram todo o 

exercício 01, como pode ser visualizado na Figura 02. 
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Figura 02 – Desempenho dos alunos do CST em Construção de Edifícios 

Utilizando os ambientes virtuais, e tendo em vista superar alguns dos aspectos apresentados 

pelas duas turmas, algumas metodologias foram utilizadas. 

Para a turma do curso técnico de nível médio em Edificações, só havia espaço físico disponível 

nas salas de desenho com pranchetas.  

O Desenho Arquitetônico, considerado necessário ainda ser feito manualmente na fase de 

aprendizagem, foi realizado com o auxílio de modelagens tridimensionais, realizadas apenas 

pelo professor e apresentadas com projetor multimídia, em momentos onde havia alguma 

necessidade de elucidação das geometrias.  

Um exemplo dessas modelagens pode ser visto com o auxílio da Figura 03(a). 

Entretanto, em vários momentos, projeções de modelos construídos em BIM foram também 

projetados em sala de aula, despertando o interesse dos alunos no que se refere a realizar o 

aprendizado nesses softwares através de cursos de extensão ou cursos gratuitos na internet, 

ainda que os mesmos ainda não fizessem parte da grade curricular do curso técnico ou 

tecnológico. Um exemplo dessas projeções pode ser visualizado através da Figura 03(b). 
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Figura 03 – Projeções para a 2.101V. (a) Modelagem no AutoCAD. (b) Modelagem no Revit 

Architecture 

Durante todo o ano de 2011, esta foi a metodologia utilizada com a turma 2.101V. Ao final do 

segundo semestre foi obtido como resultado final (fig.01), que 96% dos alunos alcançaram 

desempenho superior à média, a qual, na instituição, vale 60. 

Para a turma do curso superior, que tradicionalmente apresenta um desempenho escolar mais 

baixo, foi adotada a metodologia de se alternar momentos em sala de desenho com pranchetas e 

momentos no laboratório de informática, para realização de modelagens computacionais. 

Entretanto, por uma limitação de carga horária, essas aulas no laboratório foram reduzidas, 

chegando a 25% das horas-aula disponíveis. 

Talvez por isso, ainda não se conseguiu um avanço considerável por parte da CV3D dos sujeitos 

pesquisados, uma vez que apenas 52% dos alunos alcançaram desempenho superior à média 

(fig.02). 

Outras técnicas utilizadas foram o desenho à mão livre em papel quadriculado, o desenho nas 

pranchetas com utilização de instrumentos, as esculturas em sabão e projeções de pequenos 

filmes, elaborados para esta pesquisa, especificamente com a intenção de demonstrar o que 

deveria ser feito mentalmente na realização dos testes de CV3D. Como ilustração da afirmativa 

anterior, a Figura 04 apresenta quadros do filme explicativo do exercício 01-Apêndice 03, 

proposto por Rego (2011). A Figura 05, por sua vez, demonstra exemplos de como são 

realizadas as rotações mentais para representar bidimensionalmente, objetos tridimensionais. 

É importante também esclarecer que, com o estudo dos softwares BIM no NEPP, no ano de 

2012, 15 alunos bolsistas do curso técnico estão iniciando seu treinamento em modelagem 

computacional n-dimensional. Dessa forma, os exercícios propostos por Rego (2011), de todos 

os apêndices, inclusive os que tratam da composição volumétrica serão aplicados no início e 

final do ano, para que se possa avaliar se esse tipo de atividade causou alguma interferência nas 

capacidades dos sujeitos. 

Para os alunos do curso superior, outras estratégias estão sendo pensadas, inclusive com alunos 

voluntários, que têm demonstrado interesse em adquirir esses novos conhecimentos, uma vez, 

que para gerenciar obras é necessário ter uma CV3D desenvolvida, seja no momento da 

interpretação dos projetos, seja na própria capacidade criativa em buscar soluções para os 

problemas da construção. 
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Figura 04 – Quadros do filme explicativo do exercício 01-Apêndice 03 

 

 
Figura 05 – Quadros do filme sobre realização as rotações mentais para representar objetos 3D 

em 2D 

 

4.4-Novos projetos de pesquisa 

Conforme citado no item anterior, 15 alunos do curso técnico de nível médio estão envolvidos 

na pesquisa de implantação da plataforma BIM. 

Os novos projetos de pesquisa estão sendo desenvolvidos da seguinte maneira: 
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- 01 aluno do curso técnico de nível médio integrado, desenvolvendo pesquisa como bolsista do 

CNPQ, e analisando os processos necessários para a padronização nacional de componentes, 

indispensável ao uso eficaz da plataforma BIM; 

- 05 alunos do curso técnico de nível médio subsequente, desenvolvendo pesquisa como 

bolsistas do PFRH - Petrobras, e analisando softwares BIM para cálculo de eficiência 

energética; 

- 05 alunos do curso técnico de nível médio subsequente, desenvolvendo pesquisa como 

bolsistas do PFRH - Petrobras, e analisando projetos realizados com softwares BIM em todo o 

mundo, e em especial na cidade de Dubai; 

- 04 alunos do curso técnico de nível médio integrado, realizando projeto de extensão como 

bolsistas da Diretoria de Extensão e da DIACON do IFRN, e sendo, ao mesmo tempo, alvo de 

estudo de caso acerca do desenvolvimento da CV3D aliada ao BIM;  

Além dessas pesquisas, conta-se com alunos voluntários do curso técnico integrado e do curso 

superior para realizar o estudo referido no item 4.1. 

O trabalho em equipe, com a participação de arquitetos e engenheiros civis (gerente, calculista, 

orçamentista, de instalações elétricas e hidro-sanitárias), inicia-se na fase 3D-BIM, com alguns 

dos próprios professores da DIACON, em alguns projetos realizados no NEPP. 

Continuando esses estudos, pretende-se verificar os procedimentos necessários para a 

implantação da plataforma BIM na estrutura curricular dos cursos, uma vez que: 

- para o curso superior de Tecnologia em Construção de Edifícios, cujos alunos formados têm 

tido dificuldades em se inserir no mercado de trabalho, seria mais uma competência que, em 

situações de empresas onde o BIM estivesse sendo usado, poderia vir a ser um diferencial 

positivo; 

- para o curso superior de graduação em Engenharia Civil, que ainda está sendo formatado, com 

previsão de implantação por volta de 2014, também seria uma característica especial para um 

curso tecnológico de qualidade; 

- para os cursos técnicos de nível médio integrado em Edificações, apesar de atualmente haver 

uma grande procura das empresas por estes profissionais, estes alunos têm apresentado o perfil 

de buscar continuar os estudos em cursos superiores de Arquitetura e Engenharia Civil, o que os 

remete para as duas situações anteriormente citadas; 

- e finalmente, para o curso técnico de nível médio subsequente em Edificações, que, apesar de 

também apresentar alunos que ingressam em cursos superiores de Arquitetura e Engenharia 

Civil, é a modalidade que vem oferecendo mais técnicos de nível médio em Edificações (quase 

que 100% de empregabilidade no primeiro emprego), haveria a adequação a uma nova 
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formatação de trabalho na área da AEC, tendo em vista que alguns acontecimentos têm 

sinalizado para essa inovação, como a exigência do BIM em algumas licitações públicas (PINI, 

2011); a divulgação na internet de bons cursos de softwares BIM, na forma gratuita (PINTO, 

2012) ou a preços acessíveis; a disponibilização gratuita de templates e famílias de objetos para 

softwares BIM pelo site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(CONTIER, 2011). 

É importante ressaltar que a interoperabilidade entre softwares BIM para cálculo de eficiência 

energética ainda apresenta alguns problemas (MARTINS, 2011) e a falta de padronização de 

componentes nacionais, assim como a resistência por parte de vários profissionais a mudanças 

da filosofia de trabalho (que necessita ser em equipe) ainda são obstáculos que necessitam ser 

vencidos para uma eficiente implantação da referida plataforma no Brasil. 

 

4.5-Divulgação 

Ainda estamos em fase de implantação da plataforma BIM no IFRN. Entretanto, através das 

iniciativas realizadas até o presente momento, já temos alguns resultado a apresentar. 

Primeiramente, atendendo às expectativas dos professores envolvidos no processo, o Instituto 

adquiriu licenças de softwares BIM para equipar os nossos laboratórios, além de ter adquirido 

novos computadores, com configuração mais robusta, num total de 02 novos laboratórios de 

informática, o que possibilita a divulgação da proposta através do oferecimento de cursos de 

capacitação. Em segundo lugar, através de eventos como a Expotec 2010 e 2011, CONGIC 

2011 e CONNEPI 2011, essas novas tecnologias estão sendo divulgadas. Um exemplo é o mini-

curso de Revit Architecture, que teve todas as vagas preenchidas quando da abertura das 

inscrições. Neste evento também foi inserida palestra sobre Plataforma BIM e mesa-redonda 

sobre a Inserção do Tecnólogo em Construção de Edifícios no mercado de trabalho. Para o 

curso superior de Engenharia Civil, que está sendo formatado, com previsão de implantação em 

2014, a proposta é inserir disciplinas BIM na matriz curricular, dando novas e modernas 

competências aos engenheiros a serem formados por esta Instituição de Ensino. Uma importante 

parceria foi efetivada com a Petrobras, oferecendo bolsas de pesquisa nessa área para nossos 

alunos através do PFRH. 

Todas essas pesquisas estão gerando artigos e assim, promovendo a divulgação dos trabalhos 

realizados. 

Dessa forma, conclui-se que a DIACON do CNAT do IFRN está rumando em uma direção que 

visa contribuir com a aprendizagem de seus alunos no ambiente virtual da plataforma BIM, 

preparando-os para as novas perspectivas que estão surgindo no mundo do trabalho. 
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5-Relevância e pertinência do trabalho para a área de pesquisa: 

Diante do que já foi pesquisado até o presente momento, percebe-se que se apenas o segmento 

dos escritórios de arquitetura aderirem à plataforma BIM, os seus softwares trabalharão apenas 

como modeladores tridimensionais. Assim, é de suma importância que os engenheiros civis, 

gestores de obras e outros profissionais envolvidos se capacitem e se integrem à equipe BIM de 

trabalho, garantindo a mão-de-obra nacional. 

Pesquisando sobre BIM, o IFRN está assumindo uma atitude de vanguarda, que poderá 

proporcionar a seu tempo, benefícios inestimáveis aos seus alunos, as empresas de AEC e à 

própria sociedade na região onde a Instituição está inserida. 
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Resumo: 

O tema da subjetividade tratado neste estudo almeja o vislumbre de uma “outra tela” para 

compreender alguns fenômenos que dizem respeito aos processos de ensino-aprendizagem que 

aqui denominaremos de Aprendência e suas relações com a subjetividade, num contexto em que 
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