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IMPRESSÃO
:

3D

Há menos de duas décadas, pensar
em ter um computador conectado a uma
impressora em casa era uma utopia;
imaginar que não teríamos mais os
mimeógrafos nas escolas era impossível.
O avanço tecnológico acontece de
maneira cada vez mais rápida e dinâmica.
Temos presenciado o desenvolvimento
de tecnologias que permitem planejar e
prototipar um objeto em poucas horas, um
processo que há alguns anos exigiria meses
ou até anos de desenvolvimento.
Com auxílio de computadores,
cortadoras laser, impressoras 3D, canetas
de impressão 3D, fresadoras e tantas
outras máquinas que estão surgindo, é
possível criar de maneira fácil e rápida
produtos e objetos que antes só poderiam
residir em nossa imaginação. A impressão
tridimensional, que antes era um fetiche de
cinema, hoje é real, e inclusive possibilita
a professores e alunos materializar a
imaginação, planejar e tornar reais suas
invenções.
Com a chegada e a popularização das
impressoras 3D como recurso educacional,
é possível produzir inúmeros objetos,
concretizando os mais variados projetos

dentro do espaço escolar. Maquetes,
miniaturas, mapas com relevo, objetos
tridimensionais, robôs e tudo mais que a
imaginação permitir pode ser prototipado
(modelado em 3D) e “impresso”,
estimulando estudantes e professores.
Isso fortalece ainda o engajamento com
a ciência, tecnologia, engenharia, artes
e matemática, além de concentrar-se
na resolução criativa de problemas, na
iniciativa e na cooperação, possibilitando,
inclusive, testar possíveis soluções.
Este material foi produzido com a
intenção de introduzir uma discussão e
reflexão sobre as possibilidades de uso da
impressão 3D na educação, bem como de
apresentar alguns caminhos para dar início
ao processo de modelagem e impressão 3D.
Que possamos cada vez mais materializar
nossa criatividade com a utilização deste
recurso.

Eziquiel Menta
Chefe do Departamento de Políticas
e Tecnologias Educacionais
Secretaria de Estado da Educação do
Paraná
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5

IMPRESSORA 3D: IMAGINAR. PLANEJAR E MATERIALIZAR
6

Secretaria de Estado da Educação do Paraná - Superintendência da Educação
Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais

C

omo
profissionais
da
educação, sabemos que
não podemos andar na contramão
das tecnologias já existentes em nosso
cotidiano e que cada dia mais invadem
nosso espaço escolar. Nesse contexto,
necessitamos fortalecer e engajar
nossos estudantes em atividades que
envolvam os diferentes conteúdos
curriculares e ao mesmo tempo lhes
propiciem a resolução criativa de
problemas e o desenvolvimento do
pensamento crítico, considerando,
inevitavelmente,
o
uso
das
tecnologias.
Entre os recursos tecnológicos
que emergem no campo educacional,
encontra-se a impressora 3D.
Mundialmente falando, a impressora
3D e todo o processo que cerca o
trabalho com esse equipamento têm
ganhado um espaço significativo

nas discussões que envolvem a
educação e os processos de ensino e
aprendizagem.
Países como China, EUA e
Reino Unido estão na vanguarda no
que se refere ao uso e inserção da
impressora 3D na escola. Diante
desse cenário, a impressão 3D
também tem sido citada como parte
das tecnologias denominadas “4.0”,
ou ainda do que alguns têm chamado
de “quarta revolução industrial”.
Se a impressão 3D está,
com outros recursos tecnológicos,
iniciando uma nova revolução
industrial
que
transformará
fundamentalmente a forma como
vivemos,
trabalhamos
e
nos
relacionamos, certamente afetará
também os processos de ensino e de
aprendizagem.
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1. Por que usar
impressão 3D na
educação?
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Coisas incríveis feitas por uma impressora 3D
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2. Sobre
aprender
criando
Unidos). Ele apresentou o termo
construcionismo para explicar o
papel do envolvimento do estudante
na construção de sua aprendizagem
por meio da manipulação e criação
de objetos, o que poderíamos resumir
como “aprender fazendo”.
Outro movimento que é importante mencionar vem ao encontro
dessa perspectiva educacional; é o
que podemos chamar de metodologia
ou movimento STEAM1 (Science,

Technology, Engineering, Arts and
Mathematics),

uma

mundial de ensino que emerge em
contraponto às metodologias tradicionais, propondo ambientes de
aprendizagem mais criativos e inventivos.

Para saber mais sobre STEAM e possibilidades pedagógicas leia o texto “Metáforas
mecânicas: uma proposta STEAM para o ensino de Ciências”, disponível em:
https://goo.gl/7YnQFU.
1

tendência
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No curso da história da
educação e na construção dos
diferentes métodos de ensino,
muito já se falou sobre os múltiplos
caminhos para ensinar e aprender.
Sabemos que alguns estudantes
aprendem melhor ouvindo ou lendo,
outros precisam de maior apoio
visual, e ainda outros necessitam de
se envolver no processo de criação
e manipulação de objetos ou da
própria atividade para alcançarem
maior compreensão do conteúdo que
lhes é apresentado.
Um dos pioneiros a apontar a
importância da criação no processo
de ensino e de aprendizagem na
escola foi o professor Seymour Papert,
do MIT (Instituto de Tecnologia
de Massachusetts, nos Estados

9

A essência do conceito STEAM é a ideia de colocar os estudantes
na busca e resolução de problemas reais, reunindo conhecimentos
multidisciplinares para essa ação. Esse movimento popularizou-se na
década de 50 e faz referência ao ensino considerando questões como a
presença de soluções tecnológicas e também a sustentabilidade.
Mais recentemente, esse movimento educacional ganhou fôlego
com o movimento maker, em que a prática do estudante passa a ser mais
valorizada, materializada no “aprender fazendo”. Em decorrência desses
movimentos, começaram a surgir espaços escolares mais participativos
em que os estudantes são convidados a “colocar a mão na massa” e a
desenvolverem habilidades para além das inicialmente propostas nas
atividades, tornando o aprendizado muito mais significativo.
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PARA REFLETIR

10

Enquanto professor, eu...
• proponho atividades acreditando na
capacidade e potencialidades de meus
alunos na resolução de problemas?

Vídeo sugerido:
https://goo.gl/Ftwj7i

• instigo a curiosidade de meus alunos
de modo a desafiá-los, aliando
o que já sabem e conseguem
fazer por si mesmos, com o que é
possível conseguir através da minha
intervenção?
• considero o erro um processo natural e
importante da aprendizagem de meus
alunos?
Assim, quando pensamos na impressão 3D, é impossível não fazer
uma relação com as várias possibilidades em termos de envolvimento,
engajamento e protagonismo que oferecemos aos nossos estudantes quando
os envolvemos em um processo construtivo de aprendizagem.
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3. Mas o que é
uma impressão
3D?

SAIBA MAIS
Qual o impacto da
impressão
3D na sociedade?

Vídeo sugerido:
https://goo.gl/uBiezE
Produção: Coordenação de
Produção Multimídia
DPTE - Seed-PR
Duração: 1min 43s

Assista ao vídeo que explica de
forma simples e prática por que a
impressão 3D está impactando
o processo criativo de toda a
sociedade.
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Podemos dizer que a impressão 3D é uma tecnologia bem
estabelecida para prototipagem (construção de um objeto físico que servirá
como modelo para o produto final) e fabricação em grandes indústrias,
particularmente popular entre os setores de arquitetura e engenharia.
Basicamente, a impressão em 3D pode ser compreendida como o processo
de fazer um objeto 3D sólido a partir de um arquivo digital.
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Para compreender o processo de impressão 3D é importante
resgatarmos alguns conceitos iniciais, como por exemplo, a compreensão
do que vêm que a ser objetos 2D e 3D. A relação entre esses objetos
é ilustrada em materiais diversos, como vídeos e livros. Alguns desses
materiais nos auxiliam a compreender a relação entre esses conceitos,
além de explorar de forma mais aprofundada a definição do que vem a
ser um objeto 3D. Um dos mais emblemáticos materiais que abordam o
tema é certamente o livro Planolândia: um romance de muitas dimensões,
de Edwin A. Abbott, publicado em 1884. A obra retrata a história de um
universo bidimensional habitado por figuras geométricas.
Outros materiais alternativos derivaram dessa obra, como é o caso
do filme de animação “Flatland: the movie”, por exemplo, que apresenta
personagens geométricos que vivem em um mundo bidimensional, e um
episódio da série mundialmente conhecida Os Simpsons, que retrata a ideia
de o que seriam as três dimensões, fazendo claramente uma referência ao
romance de Edwin.

IMPRESSORA 3D: IMAGINAR. PLANEJAR E MATERIALIZAR

SAIBA MAIS

O livro pode ser acessado
no seguinte endereço:
https://goo.gl/27jvxz

Série Os Simpsons
7ª temporada
Episódio VI
https://goo.gl/dPN1tC
Assista ao trailer
da animação
“Flatland:
the movie”, em:
http://flatlandthemovie.com

12
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Atividade mão
na massa:
a experiência 3D nas
salas de cinema

Esta atividade propõe uma discussão sobre o conceito de 3D a
partir do tema cinema. A experiência visual do cinema está passando
por mudanças em virtude da tecnologia 3D, presente em grande parte
dos filmes exibidos nos cinemas. Assim, algumas questões poderiam ser
utilizadas para reflexão:

• Será que só assistiremos a vídeos em formato 3D?
• Como essa tecnologia pode contribuir para o processo educacional?
Atualmente existem mais de uma técnica de visualização de imagens
3D nos cinemas, porém, a mais conhecida é a que faz o uso de anáglifos,
que são imagens ou vídeos que podem ser visualizados utilizando óculos
com duas lentes de cores complementares,
como azul e vermelho. Esse fenômeno é
chamado de efeito estereoscópico, que
dá a sensação de profundidade ao se
observar a imagem. Que tal pôr a
mão na massa e produzir seus
próprios óculos 3D?
Instruções em:
https://goo.gl/4MQLJ3
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• Que consequências a “imersão” no cinema 3D pode produzir a
longo prazo?

13

Saiba mais sobre o funcionamento
do olho humano e as ilusões
de ótica:
• Mago da física - montagem dragão 3D
Este vídeo mostra como montar um dragão em
3D passo a passo, mostrando o efeito de ilusão
de ótica. Sugerimos que se imprima a imagem
para que os alunos façam a montagem e, a partir
desta, possam construir outras.
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Baixe o vídeo: https://goo.gl/RG5J38

14

• Mago da física: imagem 3D: projeção
de uma imagem real
Este vídeo mostra a formação de uma
imagem real em 3D pela associação
de espelhos esféricos. Faça um desafio
à turma: a construção do experimento
demonstrado no vídeo, com materiais
adaptados.
Baixe o vídeo: https://goo.gl/Rwf3RN

• Mago da física - ilusões de ótica - coletânea de
imagens
Neste vídeo encontramos uma coletânea de
imagens que reproduzem o efeito de ilusão de
ótica. A partir deste vídeo, organize a turma em
grupos para que pesquisem imagens com essas
características, discutindo sua aplicabilidade na
propaganda e na mídia.
Baixe o vídeo: https://goo.gl/aMC8cP
(Adaptado de: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/)
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Podemos definir que as impressoras “convencionais”, que desenham em
folhas de papel, podem ser chamadas de “impressoras 2D”, enquanto que as
impressoras 3D seriam aquelas que adicionam sucessivas camadas de materiais
específicos para essa mesma função. As várias camadas juntas de material são

Antigamente, para se construir um protótipo de uma peça de um motor
de carro, por exemplo, era preciso primeiro modelar manualmente a peça, para
depois enformar e fazer o molde – um processo demorado e trabalhoso. Com a
impressão 3D, tudo isso ficou mais rápido e prático.

IMPRESSORA 3D: IMAGINAR. PLANEJAR E MATERIALIZAR

responsáveis pela criação do objeto tridimensional.
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PARA REFLETIR
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Não é difícil imaginar uma
possível alteração na cadeia de produção
em atividades simples do cotidiano
das pessoas. Quando, por exemplo, o
para-choque de um carro quebrar e for
levado a uma oficina de funilaria, em vez
de o funileiro solicitar ao fabricante ou ao
distribuidor que envie uma peça dentro
de alguns dias, a própria oficina poderá
fabricar o para-choque utilizando sua
impressora 3D de grandes dimensões.
Essa hipótese não é exagerada, dado
que o aumento dos eixos de uma
impressora 3D não altera sua lógica de
funcionamento. Além disso, impressoras
3D de alta resolução são utilizadas
para construir protótipos de peças da
carroceria dos automóveis durante seu
projeto. Portanto, basta que os custos

dos equipamentos reduzam e que se
difunda o conhecimento sobre como
utilizar a impressora.
Imaginar uma situação como essa
pode levar a uma reflexão apocalíptica: a
fábrica tradicional de para-choques irá à
falência, o distribuidor regional não terá
a quem representar e o caminhoneiro
que fazia o frete não terá o que entregar.
Contudo, alguma empresa terá que
fabricar as impressoras 3D, seus
componentes e os suprimentos, assim
como algum distribuidor será preciso
para representar esse novo fabricante em
diferentes locais, e o caminhoneiro terá
que aprender novos cuidados para fretar
produtos de tecnologia. Ou seja, deverá
haver mudanças, não substituições.
(AGUIAR, 2016)
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SAIBA MAIS

A história da
impressão 3D.
Disponível em:
https://goo.gl/eBeVPR

Fotoescultura.
Disponível em:
https://goo.gl/5QSX4e

A impressão em 3D possibilita a fabricação de objetos sob medida e com
uma vasta flexibilidade quanto ao design adotado. O material para impressão é
considerado de baixo custo e o processo de produção resulta em perdas mínimas
de resíduos.
Todas essas vantagens tornam a impressora 3D uma tecnologia enriquecedora
para quem busca adotar um processo educativo que desenvolva uma aprendizagem
criativa. A tecnologia, de forma geral, nos dá a condição de enxergar alguns conceitos
sobre diferentes perspectivas e adotar novos métodos, que nos permitam esse olhar
inovador.
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Como funciona a
fotoescultura - vídeo
“François Willème’s
Photosculpture Apparatus
Reconstructed at WSA”.
Disponível em:
https://goo.gl/9ePwbG
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PARA REFLETIR
Qual o nome da forma geométrica acima?
Para a maioria das pessoas a resposta parece simples: um retângulo!
Mas será mesmo?
Assista ao trecho do vídeo da Professora
Léa Fagundes (a partir de 11:20) em que
ela procura explicar, a partir de uma
dinâmica simples, como a tecnologia
na educação pode ampliar nossos
sentidos e colaborar na percepção
de alguns conceitos muitas vezes
condicionados em razão dos
recursos limitados que
utilizamos em nossos
métodos de ensino.
Disponível em:
https://goo.gl/cCRb7w
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oportuniza aos estudantes maior
interesse e pensamento crítico
diante dos desafios que lhes são
apresentados.
Fator interessante a ser ressaltado é o
movimento que o uso da impressão 3D
na educação tem causado. Em todo o
mundo evidencia-se um aumento no
número de fabricantes de impressoras
3D ou de distribuidores especializados
em produtos e serviços de impressão
3D voltados para a educação. Porém,
mais significativas ainda são as
iniciativas de pessoas que começam
a aderir a esse recurso, inclusive
construindo e adaptando suas próprias
impressoras 3D².

IMPRESSORA 3D: IMAGINAR. PLANEJAR E MATERIALIZAR

É
importante
ressaltar que, assim
como outros recursos
tecnológicos, inserir
a impressão 3D em
atividades da sala de
aula não altera, por si
só, as formas de ensino
e de aprendizagem. Tudo
dependerá basicamente da
intencionalidade pedagógica com
que se utiliza esse recurso.
Muito se tem discutido sobre
a importância de tornar o sistema de
ensino mais dinâmico e interessante ao
aluno. Na mesma medida, se discute
a necessidade de adotar diferentes
métodos e recursos para ensinar e
aprender.
Inovações
científicas
e
tecnológicas têm se tornado parte do
dia a dia da escola; por isso, precisamos
compreendê-las para utilizar o melhor
que cada uma delas pode nos oferecer.
Nesse contexto a impressora 3D, a
depender do fazer pedagógico adotado,
se apresenta como um recurso que
possibilita ambientes mais criativos,
desafiadores e de maior engajamento
aos estudantes, seja no planejamento,
na produção ou execução de suas
criações. A oportunidade de resolver
problemas considerando percepções
comumentente
não
exploradas

19
² Veja um exemplo interessante desse movimento: https://goo.gl/CgWKbz

3.1. O que precisamos saber para imprimir em 3D?
A primeira informação importante a saber é que para utilizar a impressora 3D
não é preciso, num primeiro momento, saber produzir seu próprio modelo 3D. Para
o processo de modelagem 3D há softwares específicos dos quais falaremos mais
adiante. Dessa forma, a primeira informação importante é saber identificar um modelo
tridimensional em sites que nos fornecem de forma gratuita objetos já modelados em
3D, que precisam apenas ser copiados e transferidos para serem impressos.

SAIBA MAIS

IMPRESSORA 3D: IMAGINAR. PLANEJAR E MATERIALIZAR

O que é a modelagem 3D?
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É basicamente o processo de criar
um objeto com 3 dimensões, por meio de
programas específicos para isso. Assim, é possível
criar seu próprio modelo usando um software CAD
(Computer-Aided Design ou, em português, desenho
assistido por computador); mesclar modelos
baixados às suas produções; escanear objetos
com scanner 3D ou fotografando em
diferentes ângulos e juntando em um
software.

De posse da informação de que é possível utilizar objetos prontos para
impressão, é preciso saber onde buscar esses objetos. Existem na internet vários sites
que disponibilizam modelos de objetos 3D. Dentre eles, vários recursos são gratuitos,
enquanto outros podem requerer pagamento. Também é preciso observar que alguns
sites que disponibilizam esses recursos estão em inglês, devido à pouca disseminação
e limitação desses serviços em português.
Importante: Muitos sites que compartilham modelos 3D para download
possuem seções com materiais inadequados para a faixa etária de nossos alunos,
como armas, objetos eróticos etc. É preciso observar quais os mais adequados para
o público-alvo com que estamos trabalhando.
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LISTA com vários sites onde é
possível encontrar objetos 3D prontos para impressão:
Thingiverse

Instructables

GrabCAD

Tinkercad

https://www.thingiverse.com

http://www.instructables.com

https://grabcad.com

https://www.tinkercad.com/things/

NIH 3D Print Exchange

Cults 3D

My Mini Factory

Yeggi

https://3dprint.nih.gov

https://cults3d.com/es

https://www.myminifactory.com/es/

https://www.yeggi.com

3D agogo

Designoteca

You Magine

Shape Ways

https://www.3dagogo.com

http://www.designoteca.com

https://www.youmagine.com

https://www.shapeways.com

Pin Shape

3D Warehouse

Cg Trader

Turbo Squid

https://pinshape.com

https://3dwarehouse.sketchup.com

https://www.cgtrader.com

https://www.turbosquid.com

3D Cad Browser

Sketch Fab

Yobi 3D

https://www.3dcadbrowser.com

https://sketchfab.com

https://www.yobi3d.com

No caso de objetos 3D prontos, ao fazer o download devemos observar o arquivo com
extensão “STL” (Stereolithography). Apesar de essa não ser a única extensão existente para
impressão em 3D, é o formato mais conhecido e utilizado para impressão de objetos 3D.
3

Saiba mais sobre esse formato de arquivo: https://goo.gl/Cx1y4v

IMPRESSORA 3D: IMAGINAR. PLANEJAR E MATERIALIZAR

A seguir, sugerimos uma
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Atividade mão
na massa:
Pesquisando objetos STL

Para se familiarizar com um arquivo com formato STL, sugerimos o seguinte
exercício:
Acesse um dos sites sugeridos anteriormente e faça uma busca por um
arquivo. Para facilitar sua pesquisa, sugerimos um tema: busque por um objeto que
tenha alguma relação com a sua infância. Pode ser um brinquedo, um personagem de

IMPRESSORA 3D: IMAGINAR. PLANEJAR E MATERIALIZAR

desenho animado, enfim, qualquer objeto que lhe traga uma lembrança nesse sentido.

22

Em seguida, após realizar o download do arquivo STL, acesse o site:
https://www.viewstl.com.
No site, é possível carregar o arquivo de seu computador e visualizá-lo em 360º.

Arquivos STL e
realidade aumentada
Os arquivos STL, utilizados na
impressão 3D, também podem ser
utilizados para a produção e visualização
de objetos em realidade aumentada. Realidade
aumentada é a inserção de objetos virtuais no
ambiente físico, mostrada ao usuário, em tempo real,
com o apoio de algum dispositivo tecnológico,
usando a interface do ambiente real, adaptada
para visualizar e manipular os objetos
reais e virtuais.
[Traduzido de KIRNER, C.; KIRNER, T.G.

SAIBA MAIS
Acesse:
https://goo.gl/5vyLqq

Nessa página
você encontrará
vários
materiais e sugestões
de como trabalhar
didaticamente com a
realidade aumentada.

(2008)].
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Aplicativos que abrem STL
Na

atividade

que

acabamos

de sugerir foi possível realizar uma
pesquisa e buscar um objeto para
realizar uma impressão 3D. Esse
objeto que você pesquisou foi
desenhado com o auxílio de um
programa de computador, gerando
assim um modelo; ou seja, é um
objeto tridimensional criado em um

software de modelagem 3D.
Um

modelo

tridimensional

é

carregado de informações matemáticas com
as coordenadas dos eixos X, Y e Z de inúmeros
pequenos triângulos que formam o objeto. Toda essa
matemática fica invisível para nós e é tratada pelos softwares de construção
3D.
conhecidos como CAD (Computer-Aided Design, ou, em português, desenho
assistido por computador), dentre os quais destacamos o Tinkercad4, sobre o
qual trataremos de forma mais detalhada no final deste material.
Após definido o modelo tridimensional, é necessário planejar a impressão.
Em uma impressora de tinta, por exemplo, você pode configurar a qualidade,
definir se a impressão será em cores ou preto e branco, frente e verso, entre
outros parâmetros disponíveis. Já na impressão 3D são muitos os detalhes
que precisam ser planejados, tais como: a temperatura, o tipo de material,
a qualidade, o preenchimento, se o objeto será impresso na vertical ou na
horizontal, a espessura da impressão, velocidade, retração do filamento, entre
outros itens importantes que passaremos a descrever a seguir. Esses conceitos
também serão determinantes para quando você decidir modelar seu próprio
arquivo 3D.
4

https://www.tinkercad.com
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Esses programas de computador que criam modelos tridimensionais são
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4. Preparando
um modelo 3D
para impressão
O processo de impressão 3D requer uma preparação: é preciso
submeter o modelo 3D ao fatiamento, no qual são geradas as instruções para
a impressora construir o objeto camada por camada.
Mas o que isso significa? Isso quer dizer que, antes de submeter o arquivo
STL para impressão, você precisa preparar esse arquivo, ou seja, planejar todo
IMPRESSORA 3D: IMAGINAR. PLANEJAR E MATERIALIZAR

o caminho necessário para a sua construção, para somente então enviar seu
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arquivo para impressão.
Em termos computacionais, um arquivo STL precisa necessariamente
gerar um arquivo digital conhecido como G-code5. Para isso, utilizamos um
programa CAD6 que nos ajuda nesse processo de preparação e fatiamento da
peça.
Para compreender melhor esse processo, vamos fazer uma comparação
com um processo de construção da engenharia civil. Para isso vamos utilizar
como exemplo a construção de um monumento mundialmente conhecido: o
Cristo Redentor.
É bem provável que, com os recursos tecnológicos disponíveis hoje, essa
obra, que levou cinco anos para ser construída, ficasse pronta em bem menos
tempo. Ainda assim, para uma obra planejada na década de 20, podemos
considerar que o planejamento e execução foram extremamente inovadores.
G-Code, ou código G, é o nome dado à linguagem de programação responsável por
“controlar” máquinas como as impressoras 3D e que, por meio de softwares, agilizam o
trabalho de exportação de arquivos no formato digital (G-code).
5

6

CAD significa Computer-Aided Manufacturing ou manufatura assistida por computador
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Para se ter uma ideia, antes de a obra ser iniciada, foi construída uma maquete
de 4 metros de altura, fundamental para planejar os recursos necessários. Uma pequena
inclinação de 5 graus (para frente) perto da cabeça, foi necessária, já que a velocidade
do vento no topo do Corcovado poderia trazer danos à estátua. Os braços possuem leves
inclinações e um deles, ainda que seja imperceptível a olho nu, é mais comprido que
o outro em 60 centímetros, pelo mesmo motivo das possíveis rajadas de vento forte.
Para a sua sustentação a obra conta com quatro pilares centrais, com 12 lajes
sobrepostas, como se fossem andares. A resistência da obra fica por conta do material
utilizado em seu revestimento, que é todo em pedra-sabão. Por ser impermeável e
altamente resistente, o monumento construído há mais de 80 anos nunca precisou de
reparos estruturais e recebeu até hoje apenas obras de preservação.
Considerada pela engenharia moderna uma obra perfeita, as técnicas empregadas
naquela época eram quase que intuitivas, pois não havia equipamentos técnicos para
esse fim.

https://goo.gl/vbNLge
https://goo.gl/k9g76F

A estátua do Cristo Redentor veio da
França para o Brasil em pedaços.
Só a cabeça era composta por
50 peças e cada uma das mãos
media 3,2 metros de comprimento.
A primeira parte a
ficar pronta foi a cabeça.
O Cristo foi surgindo, portanto, de
cima para baixo.

Gigantescos andaimes de madeira
e ferro permitiam aos operários
o acesso aos pontos mais altos
da obra, enquanto as peças eram
erguidas por um sistema de cabos
e roldanas. As várias partes do
Cristo eram ocas e foram encaixadas
aos poucos na estrutura metálica
montada para sustentar o peso da
estátua.
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Agora vamos imaginar que você queira fazer a impressão de uma pequena
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estátua do Cristo Redentor em 3D. Certamente você teria que tomar decisões
semelhantes às informações que os engenheiros tiveram que considerar à
época da construção.
Diferentemente daquela época, em que os recursos tecnológicos
eram limitados, hoje contamos com programas como o CAM, que, por
meio de um software, fornece instruções detalhadas e precisas para a
impressora e permite definir, por exemplo, como será a densidade de
preenchimento do volume, a altura de cada camada do objeto, bem
como a velocidade de impressão e temperatura da mesa de impressão.
Entre as funcionalidades de um software CAM, podemos destacar:
• a possibilidade em identificar problemas e erros nos arquivos
STL (antes da impressão);
• o fatiamento do objeto fornecendo informações sobre o que deve
ser impresso primeiro, alterando as velocidades e temperaturas
para cada etapa do processo e até prevendo suportes destacáveis
para peças suspensas.
Esse procedimento, que antecede a impressão do objeto tridimensional,
IMPRESSORA 3D: IMAGINAR. PLANEJAR E MATERIALIZAR

visa a tornar o processo de produção mais rápido, indicando componentes,
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materiais e dimensões de forma mais precisa.

O que são CAD, CAE
e CAM?
CAD, CAE e CAM são sistemas
criados para ajudar o usuário a alcançar
o seu objetivo da forma mais rápida
possível, usando o poder dos computadores
para processamento. As duas primeiras letras de
cada sigla - “CA” - são a abreviação do termo
Computer-Aided (assistido por computador).
Em CAD, a última abreviação vem do
termo Design (desenho, planta); em
CAE, de Engineering (engenharia)
e em CAM, de Manufacturing
(manufatura).

SAIBA MAIS
Para saber mais, acesse:
https://goo.gl/8ptwTz
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4.1 Estabelecendo configurações para
a impressão 3D
De posse do arquivo G-code, chega o momento de iniciar a impressão 3D.
Antes, porém, de falarmos das configurações em si, é importante observarmos
o modelo de impressora que será utilizado.
Existem várias técnicas de impressão 3D, bem como vários modelos
de impressoras 3D; contudo, neste material, destacaremos as configurações
referentes à impressora que utiliza a técnica de modelagem por fusão e
depósito (FDM), uma das técnicas mais comuns e mais utilizadas quando se
trata de impressão 3D. Essa técnica consiste basicamente no derretimento de
material sólido que é submetido a altas temperaturas (200 a 300 graus Celsius)
realizando assim o processo de fusão (derretimento). Todas as impressoras 3D
que funcionam pelo processo FDM possuem em sua estrutura as seguintes
partes:
• Corpo da impressora - pode ser feito de plástico, MDF7 ou metal.
Algumas estruturas possuem todos os lados abertos e outras
possuem uma espécie de redoma para a área de impressão.
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• Cabeça de impressão - mecanismo que controla os movimentos,
no bico ou na mesa, nos 3 eixos (X, Y e Z).
• Base (ou mesa) - superfície onde o objeto é impresso. Pode ser
de plástico, vidro, metal ou acrílico. Muitas vezes cola-se um
adesivo para tornar a superfície mais aderente ou borrifam-se
produtos que criem essa aderência para que a peça a ser
produzida não solte da base durante a impressão.
• Bico extrusor - local por onde o material sofre a fusão e é
depositado na base da impressora 3D. Esta parte atinge
temperaturas muito altas e não deve ser tocada quando em
funcionamento, pois pode causar queimaduras.
• Suporte para filamento - local onde fica armazenada a
matéria-prima utilizada na impressão (filamento).
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Medium-Density Fiberboard, ou placa de fibra de média densidade.
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Suporte para filamento

Cabeça de impressão

Corpo da impressora

Base (ou mesa)

Considerando uma impressora 3D que utiliza a técnica de modelagem por
fusão e depósito (FDM), passaremos a descrever algumas configurações-padrão a
esse tipo de impressora, dentre elas: altura de camada, preenchimento, aderência
da peça à mesa (uso do raft) e ação da gravidade (suporte). A seguir, trataremos
de cada um deles.
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Bico Extrusor
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Sobre o material utilizado na impressão por FDM
As impressoras que imprimem a partir da técnica FDM utilizam
filamentos plásticos (em forma de fio) que são enrolados em carretéis plásticos.
Normalmente esses filamentos são comprados por quilo e possuem diversas
cores disponíveis. Em alguns casos existem filamentos que imitam materiais
como madeira, metal, entre outros. Os filamentos mais utilizados são:
• o PLA (ácido polilático) - termoplástico biodegradável derivado
de fontes renováveis (amido de milho e cana-de-açúcar, por
exemplo). Disponível em diversas cores brilhantes e opacas
(inclusive translúcido), o PLA é um material extremamente
rígido permitindo, maior nível de detalhamento nas peças
produzidas com ele.
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• o ABS (acrilonitrila butadieno estireno) - termoplástico derivado
do petróleo, disponível em cores mais opacas. Possui uma
grande flexibilidade e, por consequência, maior resistência a
impactos.
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Você
já
ouviu
falar
em
monomaterialidade? Monomaterialidade
é a fabricação de produtos com um único
material. A utilização de impressoras 3D
estimula a produção monomaterial, o
que facilita a reciclagem, pois, quando
os produtos têm a mesma composição e
são recicláveis, podem ser descartados
juntos, sem necessidade de separação
prévia.

Observando ao seu redor, é possível
identificar produtos monomateriais?
Alguns
materiais
utilizados
para impressão podem apresentar
características físicas de resistência
diferentes entre si. Para facilitar a
distinção entre um material e outro,
disponibilizamos a tabela que segue:
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PARA REFLETIR
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PROPRIEDADE/DESEMPENHO

MENOR

MÉDIO

BRILHO

ABS

PLA

TRANSPARÊNCIA

ABS

PLA

RIGIDEZ/DUREZA
PLA

ABS

FLEXIBILIDADE

PLA

ABS

CONTRAÇÃO/WARP

PLA

ABS

ABS

PLA

ABS

PLA

ABS

PLA

E CANTOS
ECOLÓGICO
QUALIDADE DE
SUPERFÍCIE DA PEÇA
RESISTÊNCIA A ATRITOS

PLA

ABS

RESISTÊNCIA QUÍMICA

ABS

PLA

RESISTÊNCIA A ALTAS

PLA

ABS

PLA

ABS

USINABILIDADE

PLA

ABS

DENSIDADE

ABS

PLA

PLA

ABS

TEMPERATURAS
IMPRESSORA 3D: IMAGINAR. PLANEJAR E MATERIALIZAR

PLA

RESISTÊNCIA A IMPACTOS

PRECISÃO EM DETALHES
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ABS

MAIOR

FACILIDADE DE PÓSPROCESSAMENTO

PREÇO POR CM3/
GRAMA/HORA

Fonte: Impressão 3D Fácil. https://goo.gl/7ioY2H

Considerando a tabela comparativa, observamos que o filamento que
tem mais a contribuir com o meio ambiente é o PLA. Esse tipo de filamento
pode ser usado em embalagens cosméticas, sacolas plásticas de mercado,
garrafas, canetas, vidros, tampas, talheres, frascos, copos, bandejas, pratos,
filmes para a produção de tubetes, dispositivos médicos, tecidos não trançados,
entre outras coisas. Além disso, o PLA é um dos filamentos mais utilizados
para impressão 3D. Para entendermos um pouco mais sobre esse filamento e
seus benefícios, que tal fazermos uma pesquisa sobre sua composição?
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4.1.1 Altura da Camada - Resolução

50
mícrons

200
mícrons

100
mícrons

300
mícrons

400
mícrons
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Como já mencionamos, o processo de impressão 3D por FDM consiste,
basicamente, em submeter um material sólido a altas temperaturas (200 a 300 graus
Celsius), realizando um processo de fusão (derretimento). Esse material é depositado em
pequenas quantidades, formando uma camada; sucessivamente essas camadas vão se
acumulando, até formar o objeto a ser impresso.
Quando falamos em resolução em impressão 3D, estamos falando de um fator que
está diretamente relacionado à altura da camada a ser impressa. Assim, quanto mais fina,
melhor a resolução.
A resolução é o diâmetro do “fio de plástico derretido” expelido pelo bico
de impressão. A escolha da altura da camada é ligada diretamente à qualidade
da impressão e, por consequência, influencia no tempo da impressão da peça.
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Importante: A diferença na qualidade superficial entre as peças obtidas é muito
grande, e o tempo necessário de impressão também é. Não podemos falar que a
primeira peça é melhor do que a última. Isso vai depender da finalidade do projeto.
Então, o primeiro passo para identificar que altura de camada deverá ser usada nas
impressões é analisar o objetivo da peça. Será que ela realmente precisa de uma
qualidade superficial tão alta? Qual seria o tempo de impressão em uma resolução
melhor? Fizemos esse teste com uma peça com altura de 5 centímetros, mas, e se
ela fosse projetada com altura de 40 centímetros? O tempo de impressão com uma
camada mais fina para esse caso seria muito longo, praticamente inviável.
Determinar a resolução da impressão é importante, pois essa decisão pode
alterar as medidas planejadas para um determinado objeto, principalmente os
pequenos. É preciso ter cuidado para que essa etapa não se torne uma atividade
estressante para quem está imprimindo pela primeira vez. Momentos como esse
devem ser direcionados e até valorizados, pois as possíveis falhas decorrentes dessas
decisões geram situações estimuladoras à aprendizagem por resolução de problemas.
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SAIBA MAIS
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ACESSE:

https://goo.gl/jvsF95

Acesse o videotutorial
que apresenta as definições
básicas para a resolução de
uma impressão 3D por
FDM, a partir de
uma impressora X.

4.1.2 Preenchimento interno
Na impressão 3D, as peças não precisam ser impressas de forma sólida (maciça),
sendo possível utilizar outros tipos de preenchimento para economizar material e tempo de
impressão, sem que haja comprometimento no projeto final.
Existem vários tipos de preenchimento, dentre os quais podemos citar: hexagonal,
grade, triângulos, linhas e concêntrico. Os mais utilizados são: grade e hexagonal.
O tipo de preenchimento que oferece maior resistência é o hexagonal, como pode ser
observado na própria natureza.
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Podemos utilizar uma atividade
simples para refletir sobre os tipos de
preenchimento e suas finalidades,
bem como sobre a resistência de um
preenchimento hexagonal. Podemos
utilizar o exemplo das abelhas e a
construção de suas colmeias. Quando
observamos de perto um favo de mel,
nos surpreendemos com a forma como
foi projetado.
Sugerimos a leitura deste artigo:
https://goo.gl/Tcyu6s
Sugerimos também este vídeo:
https://goo.gl/qz9T9G

A partir desse exemplo, podemos
questionar:
• O que são os alvéolos construídos
pelas abelhas?
• Qual a forma geométrica dos
alvéolos? E qual a sua finalidade?
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PARA REFLETIR
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Atividade mão
na massa:
Criando MINHA CAPA
DE CELULAR

Uma outra experiência interessante para
analisar o item preenchimento e compreender
na prática algumas decisões importantes
sobre espessura, resistência e economia
de material é realizar um experimento
IMPRESSORA 3D: IMAGINAR. PLANEJAR E MATERIALIZAR

simples, como criar uma capa de
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proteção para celular utilizando cola
quente.

No vídeo que sugerimos,
Iberê Thenório, do canal Manual
do Mundo, ensina como criar
uma capa e dá algumas dicas
sobre as vantagens em escolher um
determinado formato de preenchimento.

Acesse o vídeo: https://goo.gl/EqKQqz
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Dependendo da peça tridimensional a ser
impressa, é possível utilizar um preenchimento de
10% na forma hexagonal, pois esse padrão oferecerá
boa resistência. Vejamos um exemplo da aplicação
desse tipo de preenchimento ao imprimirmos o
Empire State Building:

Não existe uma única fórmula certa quando
falamos de preenchimento de peças 3D. Cada peça exige
um estudo prévio por parte do usuário. Em alguns casos, a utilização de
pouco preenchimento pode comprometer a finalização da peça ao se imprimir

SAIBA MAIS
Acesse o videotutorial
que apresenta as
configurações básicas para
o preenchimento de uma
impressão 3D por FDM,
a partir de uma
impressora X.

ACESSE:

https://goo.gl/M2f9Lb
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o topo (com pouca sustentação). Por isso, é preciso analisar cada caso.
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4.1.3 Raft
Traduzindo para o português, o termo raft (inglês) que dizer jangada. Assim, no contexto

da impressão 3D, imprimir um objeto tridimensional utilizando raft quer dizer criar uma
camada de aderência à mesa de impressão, um método adequado para materiais de difícil
adesão à base da impressora ou que sejam muito pequenos.
Assim, raft seria uma espécie de “cama” horizontal entre a mesa da impressora e a
peça, que proporciona maior área de contato com a própria peça, utilizada para favorecer a
aderência. Após a impressão, o raft é eliminado da peça e descartado. Normalmente, isso
pode ser feito à mão, mas para peças delicadas é possível usar uma espátula fina ou uma
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pinça para ajudar na remoção.

SAIBA MAIS
ACESSE:

https://goo.gl/s9KVG2

Acesse o videotutorial
que apresenta como habilitar
essa função nas configurações
da impressora.
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4.1.3 Suportes
A impressão por deposição de filamento imprime as peças da base para o
topo. Assim, como a impressão não acontece “no ar”, em todos os arquivos o usuário
deverá verificar se existem saliências, beiradas ou áreas suspensas. Caso existam, será
necessário habilitar a função de suporte na impressora.

SAIBA MAIS

https://goo.gl/LsaMTp

Essa função constrói um pilar ou andaime nessas regiões, para que o material
(polímero) não fique suspenso.
Na maioria das impressoras 3D, o suporte é fabricado no mesmo material
utilizado para impressão do objeto tridimensional, só que com uma densidade menor,
permitindo que você o destaque ao final da impressão. Assim, a deposição do material
pode ocorrer normalmente e, ao terminar a impressão, o suporte pode ser retirado da
peça e descartado. Veja um exemplo do uso do suporte:
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ACESSE:

Acesse o videotutorial que
apresenta como habilitar
essa função nas
configurações
da impressora.
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Fonte: http://site.designoteca.com

5. Modelando
seu próprio objeto
tridimensional
Como já mencionamos, existem duas formas de obter objetos tridimensionais.
Uma delas é buscar por objetos prontos em sites que fornecem esse tipo de
material. A segunda forma é criar seu próprio objeto 3D a partir de softwares que lhe
possibilitam produzir tais recursos.
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Também já apresentamos neste material uma tabela com a indicação de vários
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softwares que possibilitam modelar um objeto em 3D, criar novos projetos ou remixar
modelos prontos. Dentre eles daremos destaque ao site Tinkercad.

5.1 Modelando com o
Tinkercad
O Tinkercad surgiu da necessidade de criar
ferramentas de fácil utilização para modelagem
3D. Portanto, esse software é uma excelente
opção para quem está iniciando suas aventuras pela
modelagem 3D. Podemos definir esse software como
um CAD (Computer-aided design ou desenho assistido
por computador), sendo que suas peças são formadas
basicamente a partir da junção de formas geométricas, cores,
recortes (buracos). É quase que como brincar de Lego.
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Destaca-se também a interface intuitiva e amigável, e o fato de se tratar de
uma comunidade on-line de pessoas construindo, compartilhando e permitindo que
seus projetos sejam remixados.
O termo tinker está relacionado à ideia de “fazer”, “criar”, “produzir”,
“descobrir”. No contexto educacional, num movimento que cresce mundialmente,
tinker pode ser compreendido quase como que uma filosofia ou metodologia dos
processos de ensinar e aprender. De uma forma bem resumida, uma educação tinker
é aquela que propicia a crianças e jovens o desenvolvimento de suas habilidades, do
pensamento crítico, da resolução de problemas, do raciocínio lógico, da criatividade e
da comunicação por meio da educação STEM (Ciência, Tecnologia, Arte, Engenharia
e Matemática), que já mencionamos nesse material.
É uma educação centrada no aluno e personalizada para as habilidades
requeridas no século XXI. É impulsionada pela ciência da computação, porém seu
foco não é propriamente formar alunos programadores de robô, e sim permitir
que esses alunos, por meio do desenvolvimento de habilidades que requerem o
pensamento computacional, possam estimular a busca pela criação e invenção. O
objetivo é que esse movimento gere um impacto social não apenas na forma como
os estudantes aprendem os conteúdos ensinados em sala de aula, mas na forma

SAIBA MAIS
Consulte o tutorial sobre
cadastro, edição de perfil e
algumas funcionalidades do
Tinkercad.
Vídeo sugerido:
https://goo.gl/A6cjWZ
Produção: Coordenação de
Produção Multimídia
DPTE - Seed-PR
Duração: 1min 51s

ACESSE:

https://goo.gl/s9KVG2
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como pensam e enxergam o mundo que os cerca.
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Atividade mão
na massa:
Explorando o Tinkercad

Esta atividade propõe a utilização do
Tinkercad a partir de uma situação-problema.
O grêmio estudantil promoverá um
campeonato de xadrez na escola. Como
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premiação, os vencedores ganharão
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um tabuleiro de xadrez e um troféu.
No entanto, após várias pesquisas
nas lojas da cidade, os integrantes
do grêmio estudantil não encontraram
nenhum design
de troféu que
tivesse relação
com o esporte em questão para ser
entregue aos vencedores.
Sendo assim, o grêmio está
promovendo um concurso para confecção
de um troféu relacionado com o esporte
xadrez.
Inicialmente, organizados em grupos, os
participantes do concurso deverão produzir um
esboço utilizando lápis e papel para o seu projeto
de troféu. Em seguida, deverão reproduzi-lo no software Tinkercad.
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Além do Tinkercad, programa proposto por esse material, podemos
utilizar outras ferramentas disponíveis na internet, como o Blender, programa
de modelagem 3D com possibilidade de exportar modelos para a impressora
3D. O Blender é um software livre e extremamente completo.
A Autodesk também conta com uma licença educacional que
possibilita a utilização de alguns softwares de modelagem 3D como: Fusion
360, 3DMax e o Maya. Essa licença pode ser obtida por este link: https://
goo.gl/mzcH43.

Existem também outros softwares para a realização de modelagens
3D, porém, em sua grande maioria possuem uma licença proprietária, como
por exemplo, o Paint3D, ferramenta do sistema operacional Windows 10,
que, em suas últimas versões, conta com a possibilidade de modelagens em
3D e exportação do arquivo em formato STL para fatiamento e impressão
em 3D. Além do Paint 3D, existem outras soluções proprietárias como o
SolidWorks, ZBrush, Rhinoceros, SketchUp, entre outros.

Como já mencionamos neste material, o uso da impressora 3D por
si só não alterará a educação, as formas de ensinar ou a compreensão de
um determinado conteúdo pelo estudante. Sabemos que há um caminho
a percorrer até que a impressão 3D seja de fato compreendida como um
recurso integrável ao currículo, por exemplo.
Apesar disso, precisamos dar o primeiro passo. E é com essa intenção
que este material se constitui como um primeiro passo para a compreensão
de professores, estudantes e comunidade escolar sobre as possibilidades que
começam a se configurar com o uso da impressão 3D na educação. Nesse
sentido, finalizamos esta produção apontando alguns fatores que podem
colaborar com o caminho a ser trilhado pela escola (professores, alunos e
comunidade escolar):
Experimentar e aprender – Compreendemos que a familiarização
com a impressão 3D ocorre de forma mais efetiva quando os professores
envolvidos se mostram abertos a experimentar e aprender, sem medo de
errar. A colaboração entre os professores e o envolvimento entre os pares
pode permitir uma produtividade muito maior em termos de solução de
problemas e de suporte, em comparação a quando trabalhamos de forma
isolada.
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5.1 Trilhando caminhos, projetando
possibilidades...
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Trabalho colaborativo – Trabalhos e projetos podem ser mais
interessantes quando realizados de modo colaborativo, inclusive com
o envolvimento da comunidade escolar. A participação de educadores,
profissionais da escola e a colaboração de pais de alunos pode ser muito
interessante para a criação de um projeto ou para modelar um protótipo,
por exemplo.
Criar um ambiente de impressão 3D – Criar um ambiente de
impressão 3D significa criar uma atmosfera de criação e invenção, onde
professores e alunos são desafiados a apresentar suas ideias, ainda que
abstratas e, a partir disso, representá-las em modelos tridimensionais. Todo
esse processo, que, na verdade, antecede a impressão em si, promove um
grande envolvimento no sentido de esboçar um planejamento, defender
uma ideia, criar argumentos e desenvolver ações para colocar em prática o
planejamento que se projetou.
Desenvolver, avaliar e defender projetos – Antes de utilizar a
impressão 3D é possível trabalhar com questões básicas de iniciação
científica. Afinal, é preciso construir critérios claros e objetivos sobre o que
se pretende produzir. Tais critérios se desenvolvem por meio da investigação
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e interpretação de um ou vários problemas. Num trabalho em grupo, a troca e
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o feedback podem ser atividades fundamentais a serem desenvolvidas pelos
estudantes envolvidos nas atividades de impressão 3D. Neste processo, os
alunos aprendem a questionar, formular hipóteses, realizar experimentações
para testar suas ideias, ouvir e aceitar pontos de vista diferentes dos seus
para, a partir disso, modificar ou consolidar suas ideias iniciais.
Identificar inconsistências, solucionar problemas e aprender com
os erros – A impressão 3D é uma ótima ferramenta para produzir protótipos
de produtos com o objetivo de testar e avaliar a importância de um
determinado projeto na solução de um problema ou necessidade específica.
Testar um protótipo impresso em 3D não só permite que os alunos testem
a funcionalidade de seu projeto, mas também coletem informações sobre
o quão bem eles interpretaram a questão problematizadora inicialmente
traçada. Será que o projeto realmente resolverá o problema de maneira
satisfatória? Ou será que a solução planejada poderá causar outros
problemas não pensados anteriormente?
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trabalho de design e a impressão 3D fornecem aos alunos ferramentas
para abordar problemas de maneira sistemática e lógica. Neste contexto,
alunos e professores podem buscar auxílio no processo de design thinking8
e suas etapas: compreensão das necessidades reais de quem está envolvido
no problema ou na necessidade identificada; delimitação do problema e
definição de o que precisa ser criado ou elaborado; ideias e sugestões
podem e devem permear todo o processo; seleção de ideias e criação de
alguns protótipos iniciais (que podem ser um desenho, uma maquete ou
algo que simule o objeto a ser produzido na impressora 3D); definição do
produto a ser criado; testes e experimentação do protótipo; avaliação e
aprimoramento do projeto, caso necessário.
Além desses fatores, que julgamos fundamentais, não podemos
deixar de mencionar o quão importante é refletir acerca de algumas
questões que antecedem a ação de imprimir em 3D, quais sejam: O que
produziremos? Para quem? Por quê? Tais questionamentos colaboram para
que a impressão 3D não se torne apenas “mais uma atividade na escola”.
Tal reflexão é importante para não cairmos no uso trivial da impressora
ou naquilo que Blikstein (2013) chama de a “Síndrome do chaveiro”.
O termo resume as primeiras experiências vividas por Blikstein com a
utilização da impressora 3D. Ele explica que, como atividade introdutória
para familiarizar seus alunos com a impressora, propôs a criação de
um chaveiro. Porém, encontrou muita dificuldade em ir além e propor
atividades mais complexas e que fugiam da trivialidade e do encantamento
em produzir produtos esteticamente bonitos. Após um período produzindo
produtos que demandam o mesmo nível técnico, e com os objetivos de
familiarização alcançados, Blikstein observou que os alunos continuavam
a querer produzir chaveiros. Para ele, essa experiência lhe trouxe algumas
aprendizagens sobre o risco que professores podem correr ao valorizar
mais o produto do que propriamente o processo. Para ele, contentar-se
com projetos simples é uma tentação que os educadores devem evitar a
qualquer custo.
Uma alternativa aos professores que busquem responder aos
questionamentos que indicamos acima e que queiram fugir da trivialidade é
começar refletindo sobre o seu contexto de atuação e, a partir dele, pensar
de forma interdisciplinar e transdisciplinar. Na intenção de instigar tal
reflexão, indicamos algumas possibilidades:
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Abordar problemas de maneira consistente e sistemática – O
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8

Saiba mais sobre o conceito: https://goo.gl/z99tjW
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Como vimos, é
possível definir diferentes abordagens e
encaminhamentos metodológicos para o trabalho com a
impressão 3D. Neste contexto, várias ações antecedem a impressão
propriamente dita e são cruciais para a compreensão da dinâmica que
envolve o trabalho com a impressora, que vai muito além de criar e produzir
objetos tridimensionais. Professores, alunos e comunidade escolar, diante das
várias vertentes que podem ser adotadas no trabalho com a impressão 3D, precisam
planejar as atividades considerando alguns dos conceitos abordados neste material, porém
respeitando o contexto próprio de cada estabelecimento de ensino.
Dessa forma, esperamos que os conceitos e fundamentos compartilhados neste material
viabilizem projetos de impressão 3D nas escolas, e que este material seja útil a toda a
comunidade escolar que possui interesse sobre o tema.
É importante registrar que esta produção se trata de um material introdutório e que outros
materiais com maior aprofundamento sobre os conceitos aqui apresentados podem ser
encontrados em sites especializados, canais do YouTube e comunidades dedicadas à
impressão 3D.
Os princípios vistos aqui servem também para compreender como produzir objetos 3D utilizando
impressoras laser, fresadoras e até mesmo materiais em papercraft. Papercraft é uma técnica
muito semelhante ao origami que consiste na construção de objetos tridimensionais de
papel, só que, em lugar de dobraduras, é feito em base de montagem, recortando
pedaços de papel já impressos e colando-os para fixá-los.”

Imagine,
planeje e
materialize!
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