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RESUMO

Há mais de um século, a inserção de todo um leque de ferramentas tem permitido uma sistematização mais completa dos processos de design. A representação tridimensional

manual (sobretudo a física e associada ao desenho manual) ainda constitui um processo fundamental no que diz respeito ao aprofundar, amadurecer e, por conseguinte, validar

as idéias e parâmetros projetuais envolvidos na realização de um novo veículo. A aplicação das técnicas de modelagem física em ‘clay’ (argila sintética) constitui uma estratégia

relacionada às especificidades de cada ramo de produto/negócio, da interação entre os diversos setores envolvidos com o projeto e, também, da cultura que envelopa as

localidades projetivas. Logo, o objetivo do trabalho é entender porque tal técnica tornou-se insubstituível junto aos processos de design automotivo e, com isso, propor sua

difusão de forma mais pragmática junto à academia. Pois, tratada como ferramenta incontornável em escolas por todo o mundo, nota-se que esta ainda é praticamente

desconhecida nas escolas de design do País. Para tal, estruturou-se uma metodologia de natureza prioritariamente aplicada, com abordagem qualitativa e de cunho

explicativo/experimental. Com projeto base ainda em andamento, tem-se, até o momento, que: I – a representação 3D física em ‘clay’ trás significativos benefícios ao processo de

design, uma vez que é possível uma real visualização do conceito, o que permite maior sensibilidade projetual; II – ser capaz de modelar manualmente o próprio projeto constitui

um diferencial no aprendizado sobre design de automóveis e sobre as demais áreas em que se insere o design; e III – esta etapa é imprescindível porque ajuda os envolvidos no

projeto a entender como converter o 2D na linguagem 3D com todos os parâmetros físicos que o constitui. Ou seja, visto atualmente como ‘rudimentar’, tal processo ainda

constitui um arcabouço das possibilidades de discutir o projeto em sua amplitude e profundidade exigidas.
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