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RESUMO

O desenho técnico é uma forma de representação que expressa geometria, dimensão e posição exatas de objetos, e é utilizado por profissionais de diversas áreas como

engenharia, arquitetura e design. A presente pesquisa observou que atualmente no Brasil, e também na Escola de Design da UEMG a maioria dos professores aplicam

inicialmente os recursos didáticos tradicionais no ensino da disciplina e posteriormente seguidos com aulas de programas computadorizados. Mesmo com os recursos utilizados

os alunos ainda mostram grande dificuldade no aprendizado, sendo uma disciplina que demanda pensamento abstrato e visão espacial.

Após pesquisas de artigos que envolvem o método de ensino de Desenho Técnico, observações dos espaços utilizados na Escola de Design para a disciplina e estudos feitos

sobre tecnologias de prototipagem, os professores foram entrevistados para obtenção de informações para análise e avaliação sobre a aprendizagem do Desenho Técnico na

Escola de Design.

Foram feitas perguntas relacionadas aos obstáculos enfrentados por alunos e professores dentro e fora de salas de aulas e quais são as opiniões ou percepções. O resultado fala

da importância da disciplina para a profissão, o defasagem de repertório prévio do aluno, a adequação da carga horária das aulas, e também sobre os softwares de desenho que

auxiliam o aluno profissionalmente podem não substituir o aprendizado clássico do desenho a mão.

Com esse resultado, foi possível entender que há espaço para a aplicação do design nas aulas de desenho técnico através da disponibilidade da tecnologia de

prototipagem que, além de ter o objetivo de dar suporte ao aprendizado, pode, talvez, aumentar o interesse dos alunos em relação à disciplina. Após a apuração de resultados da

entrevista e do aprofundamento na problematização do ensino de Desenho Técnico, serão feitas propostas com

processos de prototipagem rápida que servirão como suporte para o aprendizado da disciplina.
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