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RESUMO

A prototipagem rápida é um recurso que tem se mostrado assertivo como ferramenta projetual, na produção de protótipos e como meio de produção final. Por ser processo de

manufatura automatizada possibilita que alterações sejam feitas em qualquer etapa do projeto rapidamente. Tal flexibilidade aliada ao seu baixo custo produtivo faz com que essa

tecnologia seja hoje a mais viável economicamente e simples de ser utilizada, permitindo uma rápida difusão e aplicação em projetos de diversos âmbitos. Portanto, pretende-se

associar essas possibilidades oferecidas pela tecnologia de prototipagem rápida à realidade do ensino em escolas públicas.  

O ambiente de ensino na rede pública apresenta uma série de limitações. Há necessidade de melhoria para oferecer a seus alunos oportunidades de continuidade de sua

capacitação e inserção de forma mais ampla em boas faculdades e mercado de trabalho. Pensando nisso, a prototipagem rápida como ferramenta para desenvolver recursos

didáticos pode despertar maior interesse dos alunos pelo conteúdo, aumentando a aspiração por ampliar o conhecimento e promovendo um ciclo de motivação nos ambientes de

estudos.

O trabalho tem por objetivo compreender o contexto do ensino em escolas públicas, apresentar aos alunos os recursos de prototipagem rápida, mapear as limitações e

possibilidades de melhorias e investigar os meios pelos quais o design pode atuar como ferramenta de melhoria da didática do ensino em escolas públicas, utilizando-se de

recursos de prototipagem rápida como impressão 3D, corte a laser e usinagem disponíveis no laboratório FabLab Design do Centro Design Empresa da Escola de Design –

UEMG. 

O estudo será ambientado em escola pública localizada na região da Pampulha. Será escolhido, com a ajuda do diretor da instituição, um grupo de alunos, que participarão de

forma direta do estudo através de encontros periódicos para validação da proposta. Os produtos projetados serão testados em sala de aula, com acompanhamento de professor.
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