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RESUMO

A evolução das tecnologias e o surgimento de novos processos produtivos têm beneficiado atividades criativas como o Design, que ganham diversas ferramentas para

viabilizarem seus projetos. Impressoras 3D, corte a laser, CNC, arduino e diversos processos manuais, são ferramentas presentes nos Fablabs, movimento mais famoso dentro

das iniciativas de produções,“O termo Fablab é uma abreviatura de ‘Fabrication Laboratory’, ou ‘Fabulous Laboratory’. O conceito foi desenvolvido pelo professor Neil Gershenfeld

em sua disciplina, como fazer quase tudo, do inglês ‘How to do (almost) anything’, ministrada no CBA (Center for Bits and Atoms) do MIT (Massachussets Institute of

Technology).” (FABLABEDP, 2016). Os fablabs são espaços que servem à comunidade, fomentando e gerando um modelo de educação técnica informal em um ambiente

propício a inovações onde toda a aprendizagem vem do método “Learn by Doing” (aprender fazendo). Segundo Anderson (2012) as ferramentas de fabricação digital têm se

tornado amplamente acessíveis e, consequentemente, permitem que pessoas coloquem prática suas ideias de forma mais ivre. Dessa forma, o projeto em andamento tem como

objetivo a utilização da prototipagem rápida via impressão 3D como um meio de levar educação e interação a pessoas com deficiência visual com relação ao mosquito Aedes

Aegypti. Busca-se difundir o conhecimento acerca de cada fase da vida do mosquito através de modelos físicos impressos 3D que reforcem características especificas, que

auxiliam na identificação da espécie transmissora, de forma que o público em questão possa absorver as principais informações e características da espécie, ao terem contato

com os modelos através da exposição permanente na própria sede da Fundação Oswaldo Cruz. Como resultado parcial já foram realizados levantamentos teóricos e biológicos

junto a Fundação Oswaldo Cruz, assim como ilustrações voltadas para a etapa de modelagem virtual e prototipagem 3D, que por sua vez, se encontram em andamento.
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