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Design para os povos que faltam
“– o importante não é que os fluxos produzam “Uno ou múltiplo”, 

não estamos mais nessa: há um agenciamento coletivo de 

enunciação, um agenciamento maquínico de desejo, um no 

outro, e ligados num prodigioso fora que faz multiplicidade de 

toda maneira.”

Gilles Deleuze, Félix Guattari. Mil platôs, v. 1

O tema Design para os povos diz respeito ao entendimento do design como uma área (teórica 

e prática) capaz de atuar na sociedade de modo a promover novos modos de se viver, mais 

condizentes com nossa época, marcada, por um lado, por grandes avanços tecnológicos, numa 

economia global, e, por outro, por graves problemas, uns históricos, como a desigualdade 

econômica, outros mais recentes, como a sustentabilidade, a serem solucionados. Nossa proposta 

de trabalho justifica-se, por exemplo, pelo fato de vivermos em um país onde se nota a miséria 

e a pobreza diminuírem, mas onde ainda existe um abismo social que deve ser repensado. Essa 

situação não é característica apenas do Brasil, mas de boa parcela do planeta.

No Colóquio, contamos com a colaboração de três palestrantes: o Professor Patrick Jordan, 

do Reino Unido; o argentino Christian Ullmann, especialista em design sustentável; e a Professora 

Lara Leite Barbosa, coordenadora do grupo NOAH – Núcleo Habitat sem Fronteiras, que 

desenvolve pesquisas sobre design para situações emergenciais na FAU-USP. Diversas visões de 

países diferentes que se juntaram em favor da dignidade e cidadania.

Nesse sentido, a proposta do Colóquio Internacional de Design – edição 2013, evento que 

se pretende bianual, foi discutir uma epistemologia do design que contemple, numa relação 

interdisciplinar, o humanismo contido no apelo do “design para os povos”. Um design para 

todos, não só no sentido mais conhecido, que é o de design de inclusão dos portadores de 

necessidades especiais, mas também no sentido do diálogo, da coletividade, da convivência 

com outras culturas, outros povos.

Além das três palestras (uma por vídeo, pois o professor Patrick não esteve fisicamente presente), 

nos dois dias do evento contamos com a apresentação de quarenta artigos, aqui reunidos. Os 

quatro eixos estabelecidos: Design e processos sociais; Materiais e processos de sustentabilidade; 

Design e práticas de consumo e Design para a cidadania mostraram-nos novos caminhos e 

confirmaram nossa premissa: de fato o Design é uma incrível ferramenta de transformação social. 

E os pesquisadores ali presentes souberam mostrar como manejá-la com maestria.

Rita A. C. Ribeiro

Sérgio Antônio Silva
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A gestão do design como estratégia no mercado de 
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Resumo  
Este trabalho busca compreender as estratégias de Gestão do Design no mercado de consumo. 
O mesmo tem caráter bibliográfico, debruçando na investigação sobre as estratégias de 
Gestão do Design utilizadas por empresas de diversos seguimentos. A fim de atender os 
profissionais que convergem no segmento de Design para que possa conciliar 
estrategicamente a possibilidade de valorização dos produtos e serviços com o aumento da 
produtividade e faturamento. Esta pesquisa em andamento, permitiu até o momento, gerar 
subsídios verificar que a Gestão do Design e suas ferramentas estratégicas podem ampliar os 
resultados das empresas e sucesso no mercado. 
 
Palavras Chave: Design, Gestão do Design, Mercado de consumo 
 
 
Abstract 
 
This work seeks to comprehend the strategies of Design Management in the consumer market. 
The same has a bibliographical character, leaning in the research about the strategies used 
by Design Management companies from various segments. In order to cater the professionals 
who converge on thread design so they can strategically reconcile the possibility of recovery 
of products and services with increased productivity and revenue. This ongoing research has 
allowed untill the moment, generate subsidies, verify that the Design Management and its 
strategic tools can enhance performance of business and market success. 
 
Keywords: Design, Design Management, Consumer Market 
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Introdução 
O mercado está em constante crescimento, novas empresas oferecendo os mesmos 

serviços surgem a todo o momento, o ambiente econômico atual está mais aberto e integrado 
promovendo o aumento da competitividade. Os produtos não estão sendo mais adquiridos 
apenas por preço e qualidade, o consumidor está mais exigente. Assim as empresas 
necessitam de estratégias que gerem um diferencial que garantirá o consumo de seus produtos 
e sua permanência no mercado.  

Dessa forma a capacidade de agir estrategicamente da gestão do design torna-se para a 
empresa um diferencial competitivo. O design é implantado devido a sua importância como 
fator de diferenciação e valoração dos produtos e serviços além de ser um elemento de 
inovação que fortalece a identidade corporativa da marca, integrando os processos produtivos, 
tecnologia e experiência. É capaz de materializar a estratégia do negócio, valores e objetivos 
que refletem em serviços e produtos com a essência da organização, proporcionando um 
melhor entendimento e interesse do seu público.  

Com um mercado globalizado e que oferece inúmeras ofertas aos consumidores, a 
credibilidade de sua imagem e a qualidade dos produtos e serviços que ela oferece são fatores 
decisivos para o sucesso de uma empresa ampliando seu potencial, deve-se, portanto, 
incorporar durante todo o processo de produção a gestão do design (MERINO, citado por 
NETO; TEIXEIRA; MERINO, p. 602, 2002). Para Stoner; Freeman, citado por MARTINS 
(1985), o design é o instrumento primordial nessa atividade do processo de inovação, em que 
as ideias geradas são acopladas dentro das possibilidades técnicas, das demandas e 
oportunidades de mercado. 

Este trabalho pretende verificar a contribuição das estratégias de Gestão do Design na 
valorização dos serviços e produtos como estratégia competitiva em relação à concorrência. 
Sendo assim, busca-se compreender o que é Gestão do Design, o que aborda e como 
funciona; entender como os segmentos do Design aplicam a Gestão; evidenciar a contribuição 
da Gestão do Design para as empresas em relação à competitividade de mercado e 
compreender a influência das estratégias do Design em relação aos seus produtos e serviços 
finais.  

Logo, o trabalho proposto converge no sentido do aprimoramento do profissional do 
Design e sua organização empresarial, visto que ainda está em ascensão os profissionais da 
área que atuam na linha empreendedora. Além de permitir discussões, pesquisas e trabalhos 
acadêmicos em relação à aplicação da Gestão do Design no empreendimento. Assim o tema 
proposto tem pouca divulgação e apenas um número reduzido de empresas utilizam deste 
método em suas empresas, torna-se portanto, fundamental pesquisas relacionadas as 
estratégias de Gestão de Design. 
 
Métodos 

Este trabalho constitui-se de uma revisão de literatura realizada entre março a agosto 
2013 no qual realizou-se consulta a livros, periódicos e artigos relacionados ao tema Gestão 
do Design para ampliar o conhecimento teórico sobre o assunto durante o desenvolvimento de 
uma pesquisa em andamento na Escola de Design da UEMG e subsidiada pela FAPEMIG. 
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Mercado de Consumo 
O ambiente de mercado atual mostra que a oferta normalmente excede a procura e as 

empresas necessitam de um diferencial competitivo para se manter no mercado. Segundo 
NESHEIN (2007) diferencial competitivo é como uma coleção exclusiva de recursos utilizada 
para fornecer tanto apelo aos clientes que eles correm para comprar seus produtos enquanto a 
concorrência se exaure tentando superar sua liderança de mercado. 

Esse diferencial mantém a fidelidade dos clientes no consumo de produtos e serviços da 
marca. Muitas empresas ainda não se preocupam com a falta de atratividade das ofertas que 
faz com que o consumidor prefira experimentar todas as suas opções ao invés de ser fiel a 
uma marca que atenda suas necessidades e desejos. 

Atualmente os consumidores buscam produtos que oferecem benefícios intangíveis, 
mais do que apenas um produto ou serviço estam interessados na experiência de consumo. O 
design tem papel fundamental para garantir boas experiências. O consumidor é capaz de 
perceber a diferenciação oferecida pelo design o que influencia em seu comportamento como 
cliente que garantirá o sucesso de uma empresa. Em 1973, Kotler (citado por Mozota) afirma 
que no ambiente de varejo são utilizadas ações conscientes de organizar o espaço, de forma 
que gere emoções que possibilitem o aumento da compra. As condições do ambiente, o layout 
do espaço, suas sinalizações e símbolos são critérios que geram reações internas tanto nos 
funcionários e nos clientes resultando no comportamento das mesmas. (Baker, 1987; Bitner, 
1992; Everett et al., 1994). 

Segundo Mozota (2011) o "modelo experiencial de consumo" desenvolvido por 
Holbrook & Hirschmann em 1982 fornece uma estrutura geral para representar o impacto do 
design no comportamento do consumidor. Nessa proposição, o modelo dominante do 
processamento de informações é contrastado com uma visão experiencial, concentrada na 
natureza simbólica, hedonista e estética do consumo. Tal visão considera as experiências de 
consumo como um fenômeno dirigido à busca de fantasias, sensações e diversão. Este é um 
modelo ampliado do comportamento do consumidor, em que o consumidor não toma uma 
decisão, e sim participa de uma experiência. 
 
Gestão do Design  

A Gestão do Design é um mecanismo que posiciona a empresa no mercado, como ela 
realmente é ou tem pretensão de ser, atuando em vários níveis dentro de uma empresa. Com 
esta vasta área a gestão do design tem como objetivo integrar todos os setores da empresa 
para que as atividades produtivas estejam sincronizadas e que seus colaboradores consigam 
compreender as estratégias e realizar suas atividades com precisão correspondendo aos 
objetivos da empresa.  

Best (2006, p.28) diz que o propósito da gestão de design é “identificar e comunicar os 
caminhos pelos quais o design pode contribuir para agregar valor estratégico para a 
organização.” 

Para Mozota (2011) a gestão de design tem dois objetivos: tornar designers e gestores 
parceiros, familiarizando designers com gestão e os gestores com o design e desenvolver 
métodos de integração do design no ambiente corporativo. É muito importante para uma 
organização estar totalmente alinhada com sua missão, visão e valores para que se 
estabeleçam estratégias que garantam o posicionamento de mercado almejado e a gestão do 
design é uma ferramenta que auxilia nesse processo. Os gestores de empresas foram formados 
com um pensamento mais racional e fundamentados em custos e lucros onde o processo 
criativo não é valorizado e não geram os benefícios intangíveis que os consumidores buscam.  

Segundo Neumeier (2010) se uma empresa deseja ser capaz de gerar esse tipo de 
experiência que direciona as mentes e inebria os corações, não apenas uma, mas várias vezes, 
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ela não pode limitar-se a contratar um designer. “Ela precisa ser o designer”, diz Roger 
Martin, diretor da Faculdade de Administração Rotman, da Universidade de Toronto. “Ela 
precisa pensar como um designer, ter a sensibilidade de um designer, trabalhar como um 
designer.”  

Os gestores de design podem integrar as ações estratégicas com o nível operacional do 
design. Segundo o SEBRE-SP (2011), a gestão do design pode ser organizada em nível 
gerenciais, dependendo do tipo de atividade realizada e a organização da empresa. 
Começando pelo nível operacional, indo para o tátil e finalizando no nível estratégico. O 
primeiro estágio os representantes serão mais atingidos, pois eles que são responsáveis pela 
elaboração, coordenação de projetos e avaliação do design nessa etapa. Em seguida, as áreas 
afins e interdependentes vêm elaborar estratégias de Design com a dos negócios. Por último, 
no nível estratégico, os principais dirigentes têm uma interação com o gestor, pois envolve o 
estabelecimento de uma política de Design envolvendo várias ferramentas que contemplarão a 
eficiência das ferramentas utilizadas. 

Sendo assim, o gestor que aplicar a gestão do design logo no inicio dos processos 
produtivos irá desenvolver uma cultura de design na organização, capaz de alinhar o 
pensamento e objetivos dos colaboradores. Para Neumeier (2010) uma filosofia fundamentada 
no design pode influenciar seu modelo de negócios ou o modo como sua empresa gera 
receitas. Se sua empresa atua no setor de diversos produtos ou serviços, o pensamento focado 
no design organiza e facilita sua estrutura de marca, o que por sua vez simplifica o sistema e 
reduz custos iniciais.  

O CNI (Confederação Nacional da Indústria) conta que pesquisas internacionais revelam 
que na comercialização, cada dólar investido em design traz cinco dólares de retorno. E na 
produção: Apenas 15% do custo final de um produto é referente ao desenvolvimento do 
projeto de design. Os demais 85% são gastos com a produção propriamente dita. 

Porém muitas empresas encaram o design apenas como um potencial estético, 
desconsiderando sua dimensão estratégica enquanto a concorrência percebe o valor da gestão 
do design para sua organização e garante uma vantagem competitiva.  

Para Nussubam (2008, citado por FASCIONI, Ligia. p.3) estima que 70 a 80 % das 
corporações americanas não sabem realmente o valor do design e não o utilizam como 
vantagem competitiva.  

Wolf (1998, p.18) concorda com a afirmação anterior quando destaca a importância do 
comprometimento da administração da empresa na gestão do design:  

 
 “(...) a condição prévia é que a gerência tenha a consciência de que o design é um 
fator importante e estratégico para diferenciar-se no mercado. Quando a gerência de 
uma empresa não valoriza o design como um fator importante em seus objetivos, o 
design se converte em decoração (...)”. 
 

A gestão do design acontece graças à capacidade criativa do profissional para a solução 
de problemas e pensamento estratégico que é incorporado a todas as áreas dentro da 
organização incentivando uma orientação de inovação capaz de desenvolver um diferencial 
competitivo ainda mais eficiente quando se altera a postura de mercado e desenvolve o design 
estratégico além do operacional. 
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Tabela 1: Abordagem comparativa entre os conceitos de design e gestão. 

Conceitos de design Conceitos de gestão 
O design é uma atividade de solução de 

problema Processo. Solução de problema. 

O design é uma atividade criativa. Gerenciamento de ideias. Inovação. 

O design é uma atividade sistêmica. Sistemas empresariais. Informação. 

O design é uma atividade de coordenação. Comunicação. Estrutura. 

O design é uma atividade cultural e artística. Preferências do consumidor. Cultura 
organizacional. Identidade. 

Fonte: Mozota (2011). 

A tabela mostra que a maioria dos conceitos é comum em ambas as disciplinas e até os 
conceitos sensoriais do design relacionam na gestão com a uma identidade corporativa e a 
preferência do consumidor por empresas que oferecem sensações além de produtos e serviços.  

Segundo Sohrab Vossoughi, presidente da ZIBA Design, (2011, citado por MOZOTA, 
p. 102) "Quanto maior a penetração do design, mais forte a empresa. Em grandes empresas, 
como a Federal Express, a Nike e a Microsoft, a maior contribuição do design não é visual. 
As contribuições mais importantes do design são: 

● Foco no aspecto humano dos negócios; 
● Criação da paixão pelo poder e magia de seguir detalhes corretamente; 
● Comunicação de uma visão positiva do futuro. 
Sendo assim, percebe-se que a gestão do design incorporada na empresa, em todo o seu 

processo de criação e execução ira resultar consumidores fieis e satisfeitos pois eles terão 
experiências únicas com os produtos e/ou serviços oferecidos. 
 
Inovação para o Design 

"Inovar para sobreviver" é atualmente um lema global. O design é inovação que pode 
acrescentar valor, dando à empresa uma vantagem competitiva na busca por elementos que 
permitam influenciar as preferências do consumidor (Carpenter & Nakamoto, 1990). 

Segundo Earl Powell, presidente do Design Management Institute Boston (2011, citado 
por MOZOTA, p.92) "... a medida que empresas de todos os tipos aprofundam sua 
compreensão do papel do design na inovação, elas passarão a ver a gestão do design como um 
poderoso recurso para inovações que as diferenciará e construirá vantagens competitivas 
sustentáveis...” 

Muitas empresas vencedoras já perceberam, ou estão percebendo, a importância do 
design para sua competitividade, incluindo a gestão do design em seus planos estratégicos, 
visando à continua inovação de seus produtos e ao atendimento das expectativas de seus 
clientes. 

A Apple é uma empresa que investe mais em inovação do que em aquisições e em 
ferramentas de persuasão. Segundo Neumeier (2010) foi essa postura que motivou uma alta 
na cotação de suas ações em 1.273% em 10 anos, batendo todas as médias de qualquer 
mercado de tecnologia. Quando o WALL STREET JOURNAL perguntou ao antigo CEO 
Steve Jobs como a Apple conservaria essa trajetória, a resposta foi: “Nossa intenção é 
continuar inovando”. A Apple é capaz de sustentar a inovação porque tem a cultura da 
inovação.  

Colóquio Internacional de Design – Edição 2013: Design para os Povos 11



Para construir essa cultura a empresa necessita estar sempre atenta as necessidades e 
desejos dos consumidores e gerar novas vantagens competitivas, estar em movimento com o 
mercado para implementar a melhor estratégia. Segundo Mozota (2011) a inovação bem-
sucedida requer o aperfeiçoamento de produtos e de processos organizacionais. O design cria 
valor em ambas as áreas. Além disso, a inovação é um processo coletivo e interativo que está 
próximo da realidade do processo de design, uma vez que combina fatores internos e 
externos. 

Outro exemplo de empresa que investe em design para garantir inovação continua é a 
Nike. Segundo a revista Época Negócios o atual CEO Mark Parker entrou na empresa como 
designer e diz que espera alimentar com ideias a estrutura de inovação da Nike e mantê-la 
como uma fábrica de novidades em todas as áreas, dos produtos ao marketing. “Quero tornar 
a companhia ainda mais competitiva e relevante, por estar mais conectada aos atletas. E usar o 
conhecimento que nasce desse processo em inovações”, afirma Parker. 

Para atingir esse objetivo a empresa criou um laboratório conhecido como Cozinha da 
Inovação onde surge a maioria das novidades geradas nos últimos anos. O laboratório está 
localizado no prédio Mia Hamm, nome que homenageia uma jogadora campeã de futebol. O 
edifício ocupa espaço prioritário na estratégia da corporação, é nesse espaço que ficam os 
profissionais do design e surgem as estratégias que direcionam seu posicionamento de 
mercado. A empresa já estabeleceu uma cultura de design visando sempre o esporte em todas 
suas estratégias. Segundo a revista a intenção é cultivar o espírito de um negócio feito por 
esportistas para esportistas. A lógica é simples: como atletas ou apaixonados por esportes, os 
funcionários vão conseguir entender melhor as necessidades e os desejos do consumidor.  

Neumeier (2010) afirma que se o desejo é inovar, precisa-se construir uma cultura de 
inovação. Assim a gestão do design aparece como uma ferramenta para alinhar as estratégias 
de inovação e gerar uma cultura capaz de acender a empresa ao posicionamento que ela 
almeja.  
 
Considerações finais 

Empresas que aplicam a Gestão do Design são capazes de integrar as ações estratégicas 
com o design operacional criando projetos que superem as expectativas do seu público, 
alinhando as demandas do mercado com os objetivos da organização. Elas são capazes de 
inovar e resolver problemas com a eficácia e assim desenvolver uma cultura de design dentro 
da organização que promova a competividade e diferenciação destas a fim de alcançar o 
posicionamento de mercado almejado. 

O pensamento focado na gestão do design proporciona para as empresas mudanças em 
suas estratégias que irão garantir o sucesso no mercado. Enquanto uma empresa tradicional 
que não investe em design no seu gerenciamento foca em custos, produção, segmentação das 
funções, onde não há integração dos funcionários e utilizam o design apenas como decoração 
para embelezar seus produtos e serviços ao consumidor. Já a empresa que aplica a Gestão do 
Design foca nas necessidades e desejos do seu público, o que conecta o cliente a marca e gera 
fidelização e mantém a empresa sempre dentro do mercado de consumo. 

Uma empresa que investe em Gestão do Design não teme o risco, ele é parte do processo 
de inovação, e mesmo que corram erros, eles são minimizados com estratégias já 
estabelecidas e combustível para projetos com maior planejamento.  

A gestão do design direciona o posicionamento da empresa, o modo como são 
produzidos os produtos, o comportamento de seus colaboradores, a imagem corporativa, as 
campanhas de marketing, os pontos de vendas estão todos alinhados e de acordo com a 
missão, visão e os valores propostos pela empresa.  
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Uma empresa focada no design trabalha em colaboração, os funcionários estão sempre 
participando e dando sugestões nos processos de tomadas de decisões já que em uma empresa 
com uma cultura de design bem estabelecida todos conhecem as demandas do mercado, e 
atuam juntos para as soluções de problemas e têm o sucesso compartilhado.  

Em um mercado de consumo com inúmeras ofertas as empresas que utilizam a Gestão 
do Design constroem um diferencial competitivo capaz de acompanhar com velocidade as 
mudanças desse mercado. 
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A mercadoria contemporânea discutida no âmbito do 
metaprojeto 
 
Contemporary merchandise discussed within metadesign 
 
Velho, Adriana Galli; Mestranda; Unisinos 
agalli@ig.com.br 
 
 
Resumo 
 
Este artigo visa, através de uma pesquisa bibliográfica, iniciar uma discussão acerca das 
possibilidades de articulação entre a mercadoria contemporânea e o metaprojeto. Assim, 
inicialmente, se apresentam conceitos introdutórios sobre a mercadoria e sua evolução rumo à 
contemporaneidade, bem como o metaprojeto e suas funções reflexivas e construtivas. Estas 
contextualizações complexas permitem considerar necessário um processo projetual alinhado 
às necessidades do produto e cadeia de valor, onde o metaprojeto vai balizar o projeto no 
auxílio reflexivo, como plataforma de conhecimento e de constante verificação dos cenários. 
 
Palavras Chave: mercadoria contemporânea, projeto, metaprojeto. 
 
 
Abstract 
 
This article aims, through a literature search, start a discussion about possible links between 
the goods and the contemporary metadesign. Thus, initially presenting introductory concepts 
about the merchandise and their evolution towards contemporary as well as meta-project and 
their thoughtful and constructive functions. These allow us to consider complex 
contextualization required design process aligned with the needs of the product and value 
chain, where the metadesign will mark out the project in aid reflective, as a platform for 
knowledge and constant checking of scenarios.  

 
Keywords: contemporary merchandise, design, metadesign.  
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Considerações Iniciais 
 

A partir de uma nova visão de mundo, em que elementos globais, tecnológicos e atuais estão 
inseridos no contexto econômico, político e social, se entende a necessidade de evolução de 
elementos importantes para o desenvolvimento das relações entre mercado, organizações e 
consumidores. 
Através destas considerações, este artigo se propõe a compreender a evolução da mercadoria, 
como elemento essencial nas relações de complexidade do mercado, e, portanto, tornando-se 
contemporânea. Visto esta construção de conhecimentos, se entende ainda que a mercadoria 
contemporânea, para dar conta de todas as demandas que a norteiam, precisa ser embasada em 
reflexões, busca de conhecimentos e recursos que a sustentem. 
Em função destas demandas, se propõe como problema de pesquisa a discussão de: Como 
opera a mercadoria contemporânea no âmbito do metaprojeto? Traça-se como objetivo 
principal entender a mercadoria, sua evolução e seu caráter contemporâneo no âmbito do 
metaprojeto, além de discutir suas relações com o mercado e de que forma o metaprojeto pode 
atuar como uma metodologia capaz de dar conta da complexidade destas relações. 
Desta forma se introduz também o entendimento do metaprojeto, seu conceito e compreensão 
de alguns autores que se dedicam a este campo. 
As possibilidades de pesquisas, o pack of tools (pacote de ferramentas que facilitam na 
aquisição e disseminação de conhecimento) e a análise de cenários, etapas metaprojetuais, são 
elementos significativos para ajudar a melhor entender e melhor projetar a mercadoria 
contemporânea, posicionando-a como satisfatória no cumprimento das expectativas de seus 
usuários e das empresas, bem como tornando-a competitiva no mercado. 

 
Mercadoria Contemporânea 

 
Para falar de mercadoria contemporânea é necessário contextualizar primeiramente o conceito 
de mercadoria. Neste sentido busca-se na economia a tradução mais genuína de bem que é 
trocado no mercado, gerando assim um valor compreendido pelas partes interessadas. 
Segundo Marx (1988, p. 102): 
 

A mercadoria é, antes de tudo, um objeto exterior, uma coisa que, pelas suas 
propriedades, satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie. Que essas 
necessidades tenham a sua origem no estômago ou na fantasia, a sua natureza em 
nada altera a questão. Não se trata tão pouco aqui de saber como são satisfeitas essas 
necessidades: imediatamente, se o objeto é um meio de subsistência, [objeto de 
consumo,] indiretamente, se é um meio de produção. 

 
Nos estudos de Marx ainda se constata a distinção de como este valor é percebido, podendo 
ser de uso ou de troca. Ao longo da história do pensamento econômico esta compreensão 
passa a ser revista pelas diversas correntes econômicas. Porém Marx (1988) traduz de forma 
simplificada o que é um valor de uso, a utilidade de uma coisa é o seu próprio valor de uso, e 
o valor de troca, relação quantitativa, ou o tempo de trabalho socialmente necessário para sua 
produção. Desta decomposição de termos, concentra-se no núcleo a mercadoria, que é 
essencialmente valor de troca (preço), mas tem embutido nela um valor de uso (utilidade). 
Marx (1988, p. 103) amplia o sentido de mercadoria envolvendo-a em misticismo, quando 
acrescenta a palavra Fetichismo à Mercadoria. Quanto à explicação do fetichismo, o autor 
define: 
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 A primeira vista, uma mercadoria parece uma coisa trivial e que se compreende por 
si mesma. Pela nossa análise mostramos que, pelo contrário, é uma coisa muito 
complexa, cheia de sutilezas metafísicas e de argúcias teológicas. Enquanto valor-
de-uso, nada de misterioso existe nela, quer satisfaça pelas suas propriedades as 
necessidades do homem, quer as suas propriedades sejam produto do trabalho 
humano. É evidente que a atividade do homem transforma as matérias que a 
natureza fornece de modo a torná-las úteis. Por exemplo, a forma da madeira é 
alterada, ao fazer-se dela uma mesa. Contudo, a mesa continua a ser madeira, uma 
coisa vulgar, material. Mas a partir do momento em que surge como mercadoria, as 
coisas mudam completamente de figura: transforma-se numa coisa a um tempo 
palpável e impalpável. Não se limita a ter os pés no chão; face a todas as outras 
mercadorias, apresenta-se, por assim dizer, de cabeça para baixo, e da sua cabeça de 
madeira saem caprichos mais fantásticos do que se ela começasse a dançar. 

 
Este caráter quase poético vem, segundo Celaschi (2007), entrando em declínio moral e 
ganhando um tom generalista, tornando-se mero objeto de consumo transacionado no 
mercado. A industrialização trouxe a produção desenfreada de bens, desequilibrando as 
relações entre oferta e demanda, causando um excesso de oferta de produtos no mercado. 
A grande retomada da mercadoria como objeto projetável aparece através do contexto 
contemporâneo. A mercadoria contemporânea é considerada pelo seu aspecto altamente 
complexo, tangível e intangível, permeada por produtos, serviços e experiências. Celaschi 
(2007 p. 16) afirma que: 
 

Empregamos a palavra “mercadoria” porque é uma forma de identificar a 
característica principal que esses bens devem possuir: a capacidade de estarem no 
mercado e serem escolhidos pelos consumidores em uma situação de forte 
concorrência. Acrescentamos a palavra “contemporânea” para identificar um 
conjunto muito específico de bens ou de sistemas-produto1 cuja forma muito 
sofisticada é normalmente objeto de uma atenta avaliação, idealização, 
programação, projetação, realização, comunicação e distribuição. 

 
Assim, a mercadoria assume nova roupagem, tendo como característica a capacidade de estar 
no mercado e ser escolhida pelos consumidores pelo seu apelo econômico, tecnológico e 
sociocultural, além de se encontrar em situação de concorrência ferrenha dentro do mercado. 
Celaschi (2007) ainda afirma que, neste momento, temos uma conjunção de fatores oriundos 
da economia que formam a cadeia de valor, e como o próprio termo sugere, necessita de 
contribuições multidisciplinares para que realmente provoque o valor percebido no final do 
processo. Celaschi; Deserti (2007, p.24) defendem também que:  
 

”com os conhecimentos e as metodologias que permitem resolver o problema da 
forma concreta e puro visível das mercadorias, seja possível concretizar e dar 
forma...ao conjunto das prestações dos bens e dos processos de comunicação e 
distribuição dos bens no mercado, ou seja, ao conjunto das características que 
qualificam o valor desses bens, transformando-os em mercadorias contemporâneas.” 

 
A partir deste momento torna-se inevitável a cultura do projeto trabalhar para favorecer a 
mercadoria e a cadeia de valor. O autor formula um gráfico explicativo para apresentar o 
design como elemento introdutório e especial na geração de valor dentro deste processo: 
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Figura 1.: Colocação do design na 

 cadeia de valor no sistema pós-industrial de produção (Celaschi, 2007. P.17) 
 
Visto que o processo de produção, também conhecido como meio de propiciar a satisfação do 
consumidor é um conjunto de atividades que levam à troca das mercadorias no mercado e está 
intimamente conectado ao processo de consumo, ou seja, o desejo que o consumidor 
manifesta em adquirir o produto. Devido à vasta complexidade de relações, o produtor e o 
consumidor precisam de outro ente para mediar suas transações, este é o designer. 
Segundo Ruschel e Costa (2011, p.3): 
 

Desta forma, o design, como processo de projetação e fabricação de produtos 
industriais, foi evidenciado como um método criativo e inovador de 
desenvolvimento de produtos com soluções para problemas nas esferas produtivas, 
tecnológicas, econômicas, sociais, ambientais e culturais. Este processo resultou no 
“bom design”, entendido como o resultado de um método projetual que considera 
além dos fatores estéticos e simbólicos, também os fatores práticos e funcionais. 
Este cenário possibilitou o fortalecimento do design enquanto instrumento de 
planejamento de projetos e produção de novos produtos. 

 
 A partir desta evolução de pensamentos, no próximo capítulo, será analisado o metaprojeto, 
pois a concepção da mercadoria contemporânea no seu âmbito é objeto de estudo relevante. 

 
 
O metaprojeto 

 
O Projeto é um processo em que se apropriam definições para se construir um trabalho, porém 
não se permitem mudanças significativas, portanto trabalha-se no Metaprojeto as opções de 
alterações, reflexões e análises para se voltar ao projeto. Segundo Finestrali e Reys (2010, p. 
3): 
 

 O projeto em design é a maneira como são organizados os fatores que concorrem à 
obtenção de um resultado, pré-desenhando o processo e simulando os efeitos que 
podem ser produzidos, para melhor enfrentar e prever dificuldades e problemas. 
Considerando que todos os fatores devem ser pensados previamente, o projeto tem 
por peculiaridade uma espécie de “engessamento” do processo. Para tanto, é 
necessária a construção de um processo que dê uma certa flexibilidade ao projeto. É 
nessa etapa que entra o metaprojeto. 
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O Metaprojeto é definido de forma peculiar por cada autor que o aborda. Deserti (2007 p.57) 
interpreta o percurso metaprojetual como um processo que analisa e interpreta os contextos, 
bem como age como uma oportunidade de verificar inovações através da investigação de 
cenários e utilização de criatividade.  
De Moraes (2009, p. 25) considera que: 
 

O Metaprojeto vai além do projeto, pois transcende o ato projetual. Trata-se de uma 
reflexão crítica e reflexiva preliminar sobre o próprio projeto a partir do pressuposto 
cenário em que se destacam fatores produtivos, tecnológicos, mercadológicos, 
materiais, ambientais, socioculturais e estético-formais, tendo como base análises e 
reflexões anteriormente realizadas antes da fase de projeto, por meio de prévios e 
estratégicos recolhimentos de dados. 

 
O autor também considera o metaprojeto como uma plataforma de conhecimentos (pack of 
tools) que permeia um cenário em constante mutações. Esta plataforma de conhecimentos 
pode ser também interpretada como um recurso de aprendizagem, em que, segundo Franzato 
(2011, p.2): 
 

...o metaprojeto é especialmente apropriado para o desenvolvimento de processos 
empresariais orientados a repensar radicalmente a atuação de uma organização, a 
definir as suas estratégias futuras e a inová-las. 

 
Celaschi e Deserti (2007, p. 59) desenvolvem o esquema abaixo para explicar como acontece 
a etapa metaprojetual: 
 

 
Figura 2: esquema sistêmico do desenvolvimento do processo metaprojetual. Fonte: 

Celaschi e Deserti, 2007 
 
Neste esquema vê-se a divisão de três etapas necessárias para a evolução e reflexão de todo o 
processo. Inicia-se com a investigação dos dados, através de uma Pesquisa Contextual. Nesta 
análise cruzam-se dados do cliente, do usuário e do próprio mercado, utilizando-se várias 
técnicas como know-how dos envolvidos, contextualizações de uso e benchmark. Como 
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resultado se tem um mapeamento destas relações (entre elas e com o mercado). Na segunda 
etapa, a partir das informações entregues no início, é elaborado o briefing. Este pode sofrer 
interferência e novas solicitações, transformando-se num contrabriefing. No terceiro momento 
é iniciada a Pesquisa Blue-Sky, onde se privilegia a pesquisa de estímulos, análises de 
tendências e a construção de cenários e visão. 
Segundo Finestrali e Reys (2011, p.5) a pesquisa blue-sky também pode ser chamada de 
pesquisa não contextual: 
 
 

A pesquisa não contextual tem um caráter pró-ativo, de estimular o processo 
criativo, permitindo avanços interpretativos obtidos via descontinuidade, através de 
um processo que pode ser figurado como uma série de “pulos”. A inovação 
subjacente à ideia da pesquisa não-contextual e da sua formalização no metaprojeto 
está na possibilidade de sistematizar, sem “engessar”, o espaço para o 
desenvolvimento livre da criatividade, que se dá através de processos associativos 
(como a metáfora), estimulando-os via ferramentas apropriadas, como, por exemplo, 
o moodboard. 

 
De Moraes (2010, p.32) afirma que a aplicação do metaprojeto é essencial para ajudar a 
compreender as transformações que ocorrem, por exemplo, no campo tecnológico, produtivo 
e de consumo contemporâneo, pois o design permeia estas discussões e reflexões através das 
diversas etapas do processo. O autor destaca seis tópicos importantes a serem considerados na 
construção do metaprojeto. São eles:  

1. Fatores mercadológicos 
2. Sistema produto/design 
3. Sustentabilidade ambiental 
4. Influências socioculturais 
5. Tipólogo-formais e ergonômicos 
6. Tecnologia produtiva e materiais empregados 

Neste âmbito é visível, mais uma vez, a complexidade que gira em torno do projeto e do 
metaprojeto. É necessário analisar de forma sistêmica tudo que está envolvido no processo 
para que se possa organizar e melhor guiar os interessados.  
A intenção de trabalhar o entendimento da mercadoria contemporânea na dimensão do 
metaprojeto fica clara a partir da contextualização dos dois capítulos anteriores, pois há uma 
constelação de valores envolvidos e sem uma ferramenta adequada pode se perder 
informações e conhecimentos importantes, tornando-os rasos. Assim, a seguir, cruzaremos a 
mercadoria contemporânea e o metaprojeto. 

 
A mercadoria contemporânea discutida no âmbito do 
metaprojeto 

 

Conforme os relatos anteriores constata-se que a mercadoria na sua nova dimensão, 
contemporânea, perpassa por valores diversos e, por isso, é complexa. Não cabe mais 
analisarmos um produto ou serviço somente na sua forma e função, pois o valor se transfere 
deste produto ou serviço para o consumo da mercadoria, a compreensão dos aspectos 
tangíveis e intangíveis e relações entre as partes estão inerentes neste processo. Celaschi 
(2007) destaca a mercadoria contemporânea como um conjunto de bens ou produtos que se 
relacionam entre si e com o mercado.  
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De Moraes (2010) propõe uma aplicação prática dos seis tópicos citados no capítulo anterior: 
fatores mercadológicos, sistema produto/design, sustentabilidade ambiental, influências 
socioculturais, tipólogo-formais e ergonômicos, e tecnologia produtiva e materiais 
empregados. Na aplicação do processo metaprojetual do sistema produto/design, por 
exemplo, é necessário verificar-se toda interação deste com comunicação, mercado e serviço. 
Imagina-se a mercadoria contemporânea sendo analisada através das relações existentes entre 
o valor do produto-serviço e o valor percebido pelos consumidores, ou seja, todas as relações 
que acontecem no mercado. De Moraes (2010, p.53) contextualiza no lado da comunicação as 
possibilidades de oferecimento através de catálogos virtuais, gráficos, home page e 
embalagens. No que cabe, por exemplo, a distribuição, o ponto de venda, os expositores, 
feiras e show-rooms. Os aspectos do produto podem ser revelados pela própria percepção do 
design. 
O metaprojeto se dispõe a analisar a mercadoria numa plataforma de conhecimentos que além 
de avaliar e compreender o contexto em que está inserida, analisando as condições produtivas, 
o mercado e os consumidores, vai além, pois auxilia na identificação de novos hábitos e 
estilos de vida dos usuários. Esta função metaprojetual ajuda a estimular as reflexões que 
podem prever novos espaços para a projetação de produtos e serviços, ou ainda, soluções para 
possíveis problemas advindos desta complexidade (Moraes, 2010). 
A mercadoria contemporânea discutida neste contexto, com possibilidades de pesquisas, 
construções de conhecimentos e análises de cenários, permite visualizar espaços para inovar, 
se tornar competitiva e atender às expectativas de usuários e organizações. 
Schön (2000) pontua que na sociedade pós-industrial se vive num mundo em constantes 
mudanças e incertezas, o que impulsiona os problemas deste mundo se traduzirem em práticas 
de estruturas caóticas e de difícil compreensão.  
Esta crise de identificações exige métodos e modelos projetuais mais elaborados e objetivos. 
Vale entender agora aspectos subjetivos e intangíveis dos usuários, como questões 
psicológicas, motivacionais e emocionais para que se possa projetar uma mercadoria com 
alcance coerente a estas relações. Aqui o metaprojeto nos permite percorrer um caminho não 
linear, mais dinâmico e recorrente. Voltar ao mercado, realizar pesquisas, avaliar o usuário, 
trazer informações, ajudam a mapear e entender melhor o mercado em que a mercadoria está 
inserida.  
Projetar a forma da mercadoria, seja tangível ou intangível, os serviços envolvidos e a própria 
experiência do usuário é tratá-la no seu contexto atual. Segundo Kreitchmann (2011), 
mercadoria escolhida como bem, porém sofisticada na sua nova dimensão, e como tal 
avaliada, idealizada, programada é também alvo de aspectos comunicacionais e de 
distribuição. A mercadoria discutida no âmbito do metaprojeto visa devolvê-la ao mercado 
para satisfazer um comércio e o consumidor, toda uma cadeia de valor. 
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Figura 3: Celaschi (2007, p. 5) 
 

A figura acima reforça o entendimento de Celaschi (2007, p. 19) quando o autor afirma que: 
 

O estudo destas questões pertence à dimensão metaprojetual do processo de 
inovação, a dimensão que prepara e consolida o saber do projetista para direcioná-lo 
a movimentar-se com desenvoltura nos mecanismos que regulam os fluxos de 
valores, a dinâmica de troca do mercado, o dimensionamento e a caracterização dos 
benefícios (mesmo intangíveis) das mercadorias. 

 
De Moraes (2010) avalia que a metodologia convencional não dá conta desta nova 
mercadoria, segundo o autor o metaprojeto surge para dar suporte a ela num contexto de 
reflexão, construção destes novos conhecimentos e na própria pesquisa metaprojetual.  Outro 
fator importante destacado agora por Deserti (2007) é que é necessário um olhar mais atento 
para a empresa, pois é a partir dela que se projeta a mercadoria contemporânea. Neste sentido 
o autor afirma que a pesquisa processual é etapa relevante do metaprojeto para se 
compreender os aspectos do universo da organização, como seus recursos, tipologias dos 
produtos, identidade, missão, visão, histórico e posicionamento estratégico. As relações entre 
usuários e produtos, a experiência do primeiro em relação ao segundo e possíveis cenários de 
mercado são amplamente discutidos nas metodologias disponíveis na etapa metaprojetual, 
conforme apresentadas na figura 2 do capítulo anterior. 
A entrega de uma mercadoria, amplamente diagnosticada e construída, ao mercado, amplia as 
condições de competitividade da empresa e as relações de fidelização dos usuários, 
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fornecendo um círculo de objetos acessórios, produto serviço, comunicação distribuição, que 
sustentarão a cadeia de valor que gira em torno da mercadoria contemporânea. 

 
 

Considerações Finais 
 

O mundo contemporâneo impõe às empresas novas formas de apropriar seus produtos e 
serviços. Manterem-se competitivas, avaliar possibilidades de inovação e buscar solucionar os 
desejos e necessidades de seus clientes, torna-se um desafio cada vez mais complexo de 
resolver. 
Esta situação de diversas relações envolvidas no mercado projetam os produtos e serviços a 
um status de sistema, onde são permeados por uma abordagem multidisciplinar que envolve 
além dos próprios, comunicação e distribuição, elevando ainda a mercadoria a um valor de 
contemporaneidade. Segundo Celaschi (2007, p.2): 
 

Acrescentamos a palavra “contemporânea” para identificar um conjunto muito 
específico de bens ou de sistemas-produto3 cuja forma muito sofisticada é somente 
objeto de uma atenta avaliação, idealização, programação, projetação, realização, 
comunicação e distribuição. 

 
A mercadoria contemporânea então passa a ser melhor entendida, analisada e contextualizada 
se for projetada em uma plataforma que possa discuti-la e refletir sobre os conhecimentos que 
a constituem e a norteiam. Pesquisar relações da empresa e do mercado, analisar cenários, 
enfim, possibilitar formas de mantê-la competitiva e viabilizar inovações neste processo, 
fazem parte deste contexto. 
O metaprojeto como descrito ao longo do artigo é a metodologia que proporciona uma 
adaptação adequada a projetar esta mercadoria, pois perpassa todas as possibilidades de 
discussão que estão elencadas no universo da mercadoria contemporânea, atuando como 
instrumento rico em técnicas aplicáveis às relações envolvidas no processo. 
Sugere-se como trabalho futuro a aplicação, via estudo de caso, de uma mercadoria 
contemporânea específica de uma empresa, discutida no âmbito do metaprojeto, 
aprofundando-se nas técnicas metaprojetuais. 
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Resumo 
 
Este artigo aborda algumas questões paradigmáticas que constituem desafio para o design da 
informação de livros digitais, evocando, a princípio, uma definição e uma descrição deste 
artefato, além de, durante o trabalho, distingui-lo do livro impresso. 
 
Palavras Chave: livro digital; livro impresso; design da informação. 
 
 
Abstract 
 
This article discusses some paradigmatic issues that are challenge for the design information 
of digital books, evoking, in principle, a definition and description of this artifact, and during 
this text, to distinguish it from the printed book. 
 
Keywords: digital book; printed book; information design.  
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1. Introdução 
Propor o design da informação de livros digitais é um desafio no tocante à condição de 

hipermídia associada a este artefato, aos contextos de uso, à sua relação com o cenário de 
transformações socioculturais, à sua relação com a leitura e a forma do pensar, à coexistência 
com o livro escrito, etc. Neste artigo, elegemos e abordamos direta e indiretamente estas 
questões.   Para isto, a princípio, adotamos uma definição e apresentamos uma descrição para 
o livro digital, evocando, no desenvolvimento, aspectos de distinção com o livro impresso. 
Proferimos, neste aspecto, sobre o estado da arte do livro digital como sistema informacional 
e ainda, sobre o que pode representar ponte para discussões sobre como se constroem nossos 
modos de pensar, significar a informação e construir conhecimento, sendo entendidos aqui, 
em parte, como do interesse de todos aqueles que se empenham no estudo e aplicação de 
soluções de design da informação.  

Consideramos que a discussão do livro digital é de grande interesse para a sociedade, 
entre mais outros pontos, pois: 
Faz parte de um fenômeno generalizado e irreversível, chamado de “desmaterialização”, o que 
pode ser facilmente percebido nas formas de reconfiguração e redução material que vem 
acontecendo com diversos tipos de artefatos do nosso cotidiano que são condicionados ao 
entroncamento necessário e simbiótico dos interesses de produção, consumo e sustentabilidade. 
O consumo dos livros digitais já se popularizou nos mercados de países desenvolvidos e seus 
baixos custos em detrimento das versões impressas, os tornam atrativos para compra, o que 
deve se repetir em nosso país. Em Janeiro de 2012, as maiores editoras dos Estados Unidos, 
responsáveis por 80% do mercado educacional, anunciaram lançamentos de versões digitais 
de seus livros. (ELMER-DEWITT, 2012)  
Pode representar impacto nos processos que envolvem a estruturação do pensar e a construção do 
conhecimento. (WOLF, 2007) 
A inserção do livro digital, como ferramenta didática e paradidática, já está em curso em 
algumas escolas no Brasil1 e a discussão sobre sua natureza e estruturação, associada à de 
políticas amplas que envolvam práticas pedagógicas, melhoria da infraestrutura escolar, 
valorização e preparação dos professores para o uso desta ferramenta, poderão contribuir 
para a democracia e desenvolvimento social e econômico de nosso país. 
O livro digital pode ser atrelado à captura de muitos dados sobre os seus usuários durante o 
processo de uso e, assim como pode contribuir para que editoras e designers possam discutir 
e elaborar livros digitais com sistemas informacionais mais significativos, eficientes e 
eficazes, também pode representar invasão à privacidade de seus usuários. 
 
2. Uma Descrição do Livro Digital 
 
2.a. O que é o livro digital? 

Segundo Furtado (2007), um e-book é conteúdo digital ou digitalizado destinado a ser 
publicado e acessado eletronicamente, implicando na utilização de equipamentos eletrônicos e 
aplicativos (softwares) como recursos. Neste artigo, adotaremos definição que distingue livro 
digital do que é um livro digitalizado, isto é, respectivamente, livro que se põe como novo 

1Secretaria de Educação de Pernambuco - 18 de Nov, 2011. Pernambuco Inova e Distribui 
Tablets para Estudantes da Rede Estadual. Disponível em: 
<http://www.educacao.pe.gov.br/portal/?pag=1&cat=37&art=216> Acesso em: 10 dez, 2012. 
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desafio para o design da informação daquele que replica, sem nenhuma ou pouca adaptação, 
uma apresentação do impresso através de um suporte digital. O livro digital, portanto, será 
reconhecido ou delimitado por aquele sistema que se compõe da tentativa de nova versão do 
livro, caracterizado pela construção de sua identidade distinta através de um sistema 
hipermídico2, propenso a redes e ações colaborativas.  

 
2.b. O livro “desmaterializado” 

Um termo atualmente bastante usado como característica da redução material de 
diversos novos artefatos eletrônicos em detrimento de suas versões anteriores eletrônicas ou 
não, é a “desmaterialização”. O livro digital é, sob esta perspectiva, rotulado como resultado 
de uma desmaterialização do livro impresso. Diante disto, esclareçamos desmaterialização 
como a sucessiva redução do volume dos artefatos em razão do desenvolvimento tecnológico, 
com a transferência de parte de cada um destes para o universo imaterial do software. Apesar 
da importância do software neste processo, este não pode prescindir o fim do hardware como 
parte material do artefato, tendo em vista que “os sentidos humanos, responsáveis pela 
iniciação de todas as espécies de interações, são de natureza física e química, portanto 
materiais.” (REIS, 2009)3 

 
2.c. Quadro sintético comparativo livro impresso – livro digital 

Com foco no livro digital e reconhecendo este distinto do livro digitalizado, a seguir 
apresentamos tabela que agrupamos de forma categorizada, características encontradas parcial 
ou integralmente nos livros digitais em paralelo às dos livros impressos. Alguns 
detalhamentos acerca de termos e citações sintéticas presentes neste quadro estão distribuídos 
no desenvolvimento deste artigo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2Colaborando para uma definição de hipermídia, primeiro recorreremos a Theodor Nelson, 
que em 1965, introduziu o termo hipertexto, sendo este uma escrita não sequencial, em que as 
ligações são escolhidas pelo leitor. Segundo Bugay (2000), a hipermídia pode ser considerada 
uma extensão do hipertexto. Isto se dá através da associação a recursos ou ferramentas que 
podem ser de vídeo, áudio, animação, etc. e que se sujeitam, como um sistema, à interação. 
 
3Prof. Alexandre Amorim dos Reis, Doutor em Engenharia de Produção/ UFSC. 
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Tabela 1 - Quadro sintético comparativo livro impresso – livro digital 
 Livro impresso Livro digital 
Componentes 
estruturantes 

Suporte material.  
Texto. 
Estrutura de hipertexto articulada 
por paratextos tradicionais – 
títulos, índices, numeração de 
páginas, glossários, etc. 
Imagens. 

Suporte material (hardware) + 
suporte imaterial (software). 
Estrutura do hipertexto articulada 
por paratextos tradicionais + links 
através de palavras-chave. 
Dispositivos de áudio, imagem e 
vídeo. 

Composição 
tipográfica e 
comportamento 
espacial dos 
componentes  

Ênfase na mancha tipográfica 
homogênea 
Layout predeterminado. 
Ideia espacial de finitude (três 
dimensões). 

Ênfase na mancha tipográfica 
“pulverizada”, heterogênea. 
Layout adaptável. 
Ideia espacial de infinito.  

Estruturas 
hierárquicas 
dos componentes 

Textos com identificação de 
seções, capítulos, subtítulos, etc. 
determinados. 

Textos com identificação de seções, 
capítulos, subtítulos, etc. de forma 
versátil e adaptável. 

Condições e 
características 
de uso 

Prevalência de leitura 
contemplativa, linear – usuário 
contemplativo. (LUPTON, 2006) 
Sem interatividade. 
Maior conforto visual para 
leitura. 
Condição não colaborativa. 
Experiência centrada na visão e 
minimizada nos outros sentidos. 
Possibilidade de atualização lenta 
e menos econômica da 
informação. 
Prevalência dos dados 
concatenados de forma linear e 
fixa. 
O usuário poderá ser monitorado 
de forma voluntária, restrita e 
difícil. 

Prevalência de leitura dinâmica 
(potencializada pela 
intertextualidade, acessibilidade e 
funcionalidade), fragmentada, 
descentrada. – usuário produtivo. 
(LUPTON, 2006) 
Interatividade.  
Menor conforto visual para leitura. 
Complexidade. 
Condição colaborativa.  
Experiência em regime 
plurisemiótico (áudio, imagem, 
vídeo). 
Possibilidade de atualização rápida e 
mais econômica da informação. 
Prevalência dos dados concatenados 
de forma não linear e flexível. 
O usuário poderá ser monitorado de 
forma voluntária ou involuntária 
durante o processo de uso com 
facilidade e de várias maneiras 
através de ferramentas anexadas ao 
sistema. 
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3. Algumas Questões Paradigmáticas acerca do Livro Digital 
Relevantes para o Design da Informação 
 

3.a. livro digital e a complexidade de seu sistema. 
Rafael Cardoso (2012), em seu livro Design para um Mundo Complexo, cita seis 

condicionantes do significado dos artefatos. Ele relaciona três fatores à natureza material dos 
artefatos (uso, entorno e duração), enquanto o restante é ligado à percepção que se faz deles 
(ponto de vista, discurso e experiência). De forma resumida e geral, Cardoso, através desta 
tentativa de classificação, argumentou sobre a irrestrita mobilidade dos artefatos nos aspectos 
físicos e de significados mediante o tempo, o espaço e às nossas próprias transformações. A 
possibilidade complexa dessa mobilidade é justamente o que faz os artefatos vencerem ou não 
o tempo e permanecerem presentes em nosso cotidiano de significação e uso. 

O livro impresso, sob esta perspectiva caleidoscópica de condicionantes, vem se 
mantendo através de inúmeras mudanças, mas a sua modalidade digital significa um salto 
nestas transformações, compondo-se de sistema informacional bem mais complexo. Não só a 
natureza física e os dispositivos que integram o seu sistema, mas também a maneira como é 
produzido, distribuído, compreendido e usado está em um processo de reconfiguração 
paralelo distinto e rápido, ao ser comparado com o que aconteceu até hoje com a sua versão 
impressa. 

 
Aquilo a que hoje denominamos logotécnicas (Lyotard), as tecnologias da 
informação, a crescente miniaturização da técnica, a chamada ‘imaterialização’ 
digital, etc., leva a pensar que estamos a chegar a uma situação radicalmente distinta 
de tudo o que até agora conhecíamos. (MIRANDA, 2002, p. 42)  
 

A tônica deste novo livro, se assim o reconhecermos, pode ser explicitada, em parte, 
pelas colocações de Castells (2002) quando se refere aos impactos comunicativos desse 
sistema:  

 
 (…) A potencial integração de texto, imagens e sons no mesmo sistema, interagindo 
a partir de múltiplos pontos, num tempo escolhido (real ou passado) numa rede 
global, em condições de acesso livre e a preço módico, muda, de forma fundamental 
o carácter da comunicação. (CASTELLS, 2002, p. 432)  
 
 

Os novos livros sugerem, portanto, novos desafios quanto às soluções de design da 
informação, isto é, soluções de estruturação e significação do maior e diversificado rol de 
tipos de dados que comportam e podem ser manipulados por seus usuários, editores e 
designers.  

Além disso, acrescentamos que os dois últimos atores desta tríade poderão fazer uso de 
dados que podem ser colhidos de forma que não é possível no livro impresso, durante o uso 
do artefato.  Os dados levantados podem compor sistemas informacionais paralelos que 
identificam rapidamente perfis de usuários e podem ser usados no aprimoramento da 
eficiência e eficácia do sistema livro. Por outro lado, também podem representar instrumentos 
de manipulação e invasão de privacidade de seus usuários pelos editores e designers. 
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3.b. O livro digital como agente ou resultado de um cenário de transformações: 
o paradigma do ovo e da galinha. 

Fazendo menção à invenção datada de aproximadamente mil anos do alfabeto grego, 
ponto crucial para a civilização ocidental dar um salto na sua história intelectual, através de 
um sistema que permitiu fácil leitura e escrita, a neurocientista Maryanne Wolf4 afirma que, 
“como os gregos antigos, vivemos uma transição dramaticamente importante – no nosso caso, 
de uma cultura escrita para uma cultura mais digital e visual.” (WOLF, 2007) Segundo ela, “o 
homem nasce geneticamente pronto para ver e para falar, mas não para ler. Ler não é natural. 
É uma invenção cultural que precisa ser ensinada ao cérebro.” (WOLF, 2007) Neste processo, 
o nosso cérebro tem de conectar partes relacionadas à visão, à linguagem e ao conceito, 
reestruturando-se. Ao criar estas novas ligaduras neurais, ele condiciona a competência do 
pensar, ampliando suas capacidades intelectuais. Sob este viés, a forma mais frequente de 
leitura proposta por hipertextos dos livros digitais, ao se diferenciar da forma de leitura mais 
linear estimulada pela maioria dos livros impressos, poderia contribuir na composição de uma 
nova organização cerebral e do pensamento?   

A perspectiva determinista de Maryanne Wolf justificada na reconfiguração particular 
que nosso cérebro sofre em resposta adaptativa a um sistema comunicacional de leitura, 
representa apenas uma entre outras perspectivas também deterministas e que dialeticamente 
se cruzam com colocações mais moderadas e outras não deterministas. 

 Diante da atual linha de pensamento que defende o design focado no usuário, isto é, que 
orienta a sua produção com a prévia e continuada observação do usuário a partir de suas 
necessidades, desejos, características comportamentais e cognitivas e, que se confirmam no 
significado que ele atribui aos artefatos durante o processo de uso5, reavivamos a perspectiva 
que o design também pode “modelar” o usuário. 

Se o design da informação tem o compromisso de tornar dados em informações válidas e 
significativas para o usuário (SHEDROFF, 2013), até que ponto a forma como é proposto o 
design da informação poderá interferir na construção de um novo usuário? Embora 
concordantes com a importância e ênfase do design focado no usuário, chamamos atenção 
para o paradigma do design como consequência do usuário e o usuário também como 
consequência do design. Arriscamos, a partir daí, em sugerir que o design da informação 
proponha-se a certa parcela de experimentalismo, que nos parece importante especificamente 
na construção da identidade ainda germinativa do livro digital. 

Bernd Löbach (2001) apresenta no livro Design Industrial – Bases para a Configuração 
dos produtos Industriais uma relação de mão dupla em que a forma de vida influencia na 
constituição do mundo material, assim como o mundo material determina também as formas 
de vida.  

4Maryanne Wolf é doutora através da Harvard School of Education. É pesquisadora das 
origens da leitura e de aprendizagem da língua. Atualmente é diretora do Centro de Leitura e 
Estudos de Linguagem da Universidade Tufts, onde é Professora de Desenvolvimento 
Infantil. 
5Segundo Löbach (2001), as necessidades surgem de alguma carência e orientam o 
comportamento humano contra os estados não desejados. Necessidades satisfeitas geram 
prazer. Por fim, muitas das necessidades do homem são satisfeitas pelo uso dos objetos e isto 
ocorre por meio das funções dos produtos. 
“Os aspectos essenciais das relações dos usuários com os produtos industriais são as funções 
dos produtos, as quais se tornam perceptíveis no processo de uso e possibilitam a satisfação 
de certas necessidades.” (LÖBACH, 2001, p.54) 
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Figura 1: forma de vida – forma do entono (LÖBACH, 2001) 

 
3.c. O livro, regimes de leitura e a sociedade.  

Segundo Bazin (Bazin in Numberg, 1996, p. 153), é nos processos de leitura que 
ocorrem as maiores transformações da atual sociedade. No que se refere especificamente ao 
livro digital, é a alteração de uma condição ou regime de leitura intensiva para um regime de 
leitura mais extensiva. Enquanto o regime de leitura intensiva pode ser sintetizado como 
reflexivo e recorrente, o extensivo é generalizante e informativo. (BABO, 2002) O regime 
extensivo é resultante da industrialização e disseminação em massa da informação.  

Vale resgatar a pontuação não determinista de Lupton (2006) quando defende que a 
impaciência do leitor digital nasce da cultura, e não do caráter essencial de tecnologias de 
visualização. Usuários de livros impressos e digitais têm expectativas distintas ao usá-los, 
portanto. Como forma de ilustrar o paradigma sobre os perfis destes usuários, recorremos 
novamente a Lupton (2006) quando afirma que vivemos a passagem do estatuto de um usuário 
contemplativo para um usuário produtivo. Enquanto o primeiro almeja estar em um processing 
mode (modo de processamento), o segundo põe-se no search mode (modo de procura), 
mobilizado para uma “leitura de necessidade”, conceito de Roger Chartier. (CHARTIER, 1997) 
 

Usuário Livro Dispositivo 
mediador 

Regime de 
leitura 

contemplativo impresso texto intensivo 
(reflexivo) 

produtivo digital hipertexto extensivo 
(informativo) 

 
Em tempos da coexistência de usuários-leitores de livros impressos e digitais, sendo o 

regime de leitura extensivo sob o suporte digital crescente, necessitário de reflexão teórica e 
novas práticas de design e, especificamente, de design da informação, que tomamos as 
palavras de Silva e Madureira (2010) quando ponderam: 

 
 (...) e ao surgirem novos espaços de leitura e escrita digitais, sendo a matriz de 
pensamento a do “homem tipográfico”, é inevitável a aplicação de princípios prévios 
ao e-book, permitindo um desenvolvimento sustentado numa história comum a 
todos e verificada, mas também dando origem a equívocos e desajustes operativos e 
semânticos. (...) Cabe ao designer o esforço de reconfigurar as suas tradições e o 
âmbito da sua ação, pensando nas especificidades do livro digital, procurando dar-
lhe uma forma justa, plenamente consciente do seu potencial operativo e simbólico, 
mas sem esquecer a herança de um objeto fundador da civilização e da constituição 
do homem moderno que é o livro impresso. (SILVA e MADUREIRA) 
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4. Considerações Finais 

O livro como artefato industrial, especialmente nos últimos anos, tem sido posto no 
caminho de uma desmaterialização. Ela é acompanhada de muitos desafios de transformação 
e solução informacional para o sistema plurisemiótico que passa a caracterizar o que para 
alguns se constitui de novo livro. O livro digital é fonte de discussões à medida que avança na 
construção de sua própria identidade germinativa, em meio a paradigmas que envolvem a 
condição de complexidade de seu sistema, os contextos de uso e a relação com o cenário de 
transformações socioculturais, a sua relação com a leitura e a forma do pensar, e; coexistência 
com o livro escrito. Expor, refletir e buscar alternativas para estes paradigmas é crucial para a 
manutenção do desenvolvimento da sociedade. 

Nas equações paradigmáticas que permeiam o design da informação de livros digitais, o 
livro impresso é um elemento. Este, caso venha a ser preterido como artefato do uso 
cotidiano, possivelmente não cederá tão rapidamente ao livro digital. O livro impresso é 
sistema informacional já bastante amadurecido. Sua longa história, indissociável do curso 
cultural do homem moderno e com muitos descendentes diretos nos dias de hoje, com os 
estudos tipográficos em prol da acuidade visual, hierarquização e sintetização da informação 
através de paratextos, apresentação de dispositivos hipertextuais que viabilizaram consultas 
dirigidas da informação, deixa um legado importante de soluções que devem ser aproveitadas 
e transformadas diante das possibilidades mais amplas e complexas que se abrem para os 
livros digitais sob a força de novas tecnologias e transformações sociais.  

O perfil do usuário-leitor que perpassa do contemplativo para o produtivo, parece 
garantir também a coexistência do livro impresso e digital, diante do fato que ambos são 
tomados em uso com propósitos distintos: enquanto o primeiro espera estar em um processing 
mode (modo de processamento), o segundo põe-se no search mode (modo de procura). 

À medida que a categoria de usuário search mode cresce e ganha maior representação 
diante daquele com propósito mais contemplativo, estabelece-se uma nova ordem lógica de 
como usamos a linguagem e que parece afetar, dialeticamente, nosso modo de pensar. Em 
conexão a esta premissa, Twyman (1979) afirma que uma das matrizes da linguagem gráfica é 
“direcionar” a forma de como se processam os mecanismos de desenvolvimento cognitivo do 
ser humano, isto é, um instrumento que dirige o pensamento. Portanto, envolve os processos 
mediadores e a inserção do design da informação que o livro digital compõe. 

Em torno das questões que foram pontuadas nesse artigo, concordamos que o novo 
mercado editorial digital necessita não somente uma adequação do livro ao leitor/ 
usuário/consumidor para as obras interativas, mas também ao perfil de muitos profissionais 
envolvidos nesse processo, prioritariamente dos designers da informação e programadores 
que deverão transitar entre o conhecimento desse meio, que incluem as atividades projetuais e 
da prática de programação, contribuindo cada vez mais, para o desenvolvimento de 
aplicativos digitais condizentes com os desafios do nosso tempo. 

Também como questão agregada, podemos considerar importante a iniciativa da eleição 
e maturação de alguns critérios que qualificam e atestam o livro digital, como por exemplo: o 
QDE - Qualyti Design Excellence (Qualidade, Excelência e Design), selo vinculado a 
Publishing Innovation Awards (Prêmio de Publicações Inovadoras) que aconteceu na Digital 
Book World Conference (Conferência Mundial do Livro Digital), de 23 a 25 de janeiro de 
2012, em Nova York.  
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Resumo 
 
O presente projeto propõe um ambiente colaborativo que estimula a produção e troca de 
percepções sobre o espaço urbano e seu uso. Para isso, foram combinadas noções de 
cartografia alternativa, participativa e online com conceitos de cocriação e compartilhamento 
presentes nas redes e mídias sociais. Ele se deu a partir da reflexão sobre o espaço urbano e 
suas camadas de significação, observando a subjetividade da cidade e seus cotidianos que 
estimularam a vontade de valorizar o que é considerado ordinário e comum. Seu 
desenvolvimento se baseou em protótipos e testes com potenciais usuários. 

 
Palavras Chave: espaço urbano; cartografia alternativa; ambiente colaborativo. 
 
 
Abstract 
 
The present project proposes a collaborative environment which stimulates the production 
and the exchange of urban space perceptions and its uses. Notions of alternative, online and 
participatory cartography were combined to co-creation and sharing concepts of social 
media. It involves the reflexion about the urban space and its signification layers, the 
observation of the city subjectiveness and its daily life with the aim to value the ordinary and 
common. The development were based on prototypes and tests with potential users. 
 
Keywords: urban space; alternative cartography; collaborative environment.  
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Introdução 

A cidade é um organismo complexo formado, ao mesmo tempo, por estruturas fixas e 
mutáveis, por elementos físicos e camadas de significações subjetivas. Tais camadas podem 
ser consideradas História, quando de conhecimento geral. Mas há inúmeras memórias e 
pontos de vista individuais, cultivados pelo cotidiano, que são esquecidos ou nem mesmo 
percebidos. 

Nesse cenário, a cartografia tem um papel muito distinto do que a originou. Em princípio 
para fins de documentação do “real”, sua produção, que já vinha sendo pautada por outras 
motivações e objetivos, agora é mais difundida e estimulada por meio de novas ferramentas 
tecnológicas.  

Ao mesmo tempo, as mídias sociais dão grande foco à subjetividade cotidiana e 
individual. Desta forma, as noções de conhecimento, localização e pertencimento a 
determinado território sofrem enormes mudanças com o aumento da presença de dispositivos 
conectados a internet em nosso entorno, originando situações em que o mundo real se mescla 
com o universo virtual. 

O novo aspecto dessas redes de conexões e o conteúdo produzido por meio delas têm 
como característica, não somente a transformação da percepção e interação com ambiente, 
mas, também, o empoderamento do indivíduo como produtor de conteúdo e, 
consequentemente, transformador da realidade. 

O presente estudo é baseado na pesquisa desenvolvida para o projeto de conclusão da 
graduação de Aline Alonso, sob orientação de Zoy Anastassakis, na ESDI/UERJ, em 2012. 
Seu objetivo consiste na investigação de possíveis traduções da complexidade orgânica da 
estrutura urbana. Pretende estimular a observação e a valorização dessa esfera de percepções e 
significados ocultos em nosso entorno e propor práticas que incentivem a produção, a 
cocriação e a troca de mapeamentos alternativos. O registro dessas memórias, geralmente 
perdidas, permitirá a construção de um banco de dados coletivo e assim o compartilhamento 
de pontos de vista atualmente ignorados. 

A fim de entender melhor cada aspecto a ser explorado, foi realizada uma pesquisa sobre 
os conceitos de observação do cotidiano, complexidade da cidade, registros subjetivos, 
cartografia alternativa e redes de compartilhamento. Foram, então, geradas hipóteses a serem 
testadas através de atividades propostas, pautadas no desenvolvimento de mapeamentos. 

A partir dos aprendizados da pesquisa e dos protótipos realizados foi proposto um 
conceito de ambiente virtual para a produção e troca de informações subjetivas sobre a 
cidade. Batizada com o nome Comum, essa plataforma colaborativa combina conceitos de 
compartilhamento das redes sociais com representações cartográficas. Permite, ainda, a 
sobreposição, adição e alteração das camadas criadas de modo a tornar a troca viável em 
maior escala. 

O ambiente colaborativo Comum vislumbra diversas possibilidades de aplicação, desde 
usos individuais de registro pessoal, até enquetes que envolvam marcações geolocalizadas. É 
exatamente essa liberdade de possibilidades que o caracteriza. 
 

  
A complexidade do espaço urbano e sua percepção subjetiva 

Algo que é visto desde sempre ou com muita frequência, tende a passar despercebido, 
mesmo para os habitantes mais curiosos. A tendência é de nos concentrarmos na diferença, no 
que nos parece exótico e a repetição do cotidiano acaba nivelando as experiências a algo 
familiar e simplificado, por consquência, imperceptível. No texto ‘Observando o familiar’, o 
antropólogo Gilberto Velho explora essa dificuldade: “O que sempre vemos e encontramos 
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pode ser familiar mas não é necessariamente conhecido e o que não vemos e encontramos 
pode ser exótico mas, até certo ponto, conhecido” (VELHO, 1978: 39). 

Por essa razão, em uma viagem é suposto prestar mais atenção ao que está ao redor e 
apreender aquele espaço melhor do que o próprio local de convívio. Nessa situação, onde tudo 
parece ser informação nova, é ativado um estado de alerta que captura além do que o normal. 
Manter-se em estado de viagem na sua própria cidade é um desafio imenso ainda mais 
levando-se em conta a rotina e seus vícios que nos cegam para o entorno. 

 
Portanto, esse mecanismo automático seletivo de percepção muitas vezes distorce a 
relevância de experiências e significados relativos ao território. Nesse sentido, é 
interessante refletir sobre valor, ou falta dele, atribuído ao cotidiano, ao que é 
considerado comum. Este valor vem sendo largamente explorado por várias áreas. 
Por exemplo, a antropologia, que o encara como um “um campo de estudo e um 
campo de ação. É no cotidiano que o espaço se constrói e se transforma" (LEIRIAS, 
2011: 38). 

 
Assim, tais interpretações subjetivas em relação à já mencionada complexidade do 

sistema urbano modificam o conceito de conhecimento da cidade, onde o conhece-se somente 
uma pequena parte dela. Como defende o urbanista Kevin Lynch, “cada cidadão tem 
determinadas associações com partes da cidade, e a imagem que ele faz delas está impregnada 
de memórias e significados” (LYNCH, 1960: 2). Assim, o que é dito conhecimento é, na 
verdade, apenas um ponto de vista e não o todo. 

 
“A “realidade” sempre é filtrada por um determinado ponto de vista do observador, 
ela é percebida de maneira diferenciada. (...) não estou proclamando a falência do 
rigor científico no estudo da sociedade, mas a necessidade de percebê-Io enquanto 
objetividade relativa, mais ou menos ideológica e sempre interpretativa” (VELHO, 
1978: 42). 

 
Podemos tomar essa “objetividade relativa, ideológica, interpretativa”, citada por Velho, 

como a subjetividade da cidade, algo que a transforma nesse organismo complexo, vivo, cheio 
de camadas invisíveis de significado inseridas nas estruturas “reais”, objetivas e físicas: ruas, 
prédios, praças, etc. Afinal, há muito mais do que a visão nos permite deprender se buscamos 
perceber uma cidade. 

Esta idéia é defendida, entre outros, pelo antropólogo britânico Tim Ingold, que afirma 
que lugares não tem localização, mas sim histórias, que que foram criadas pelos seus 
habitantes: "places exist not in space but as nodes in a matrix of movement” (INGOLD, 2000: 
219). 

O espaço, então, é composto não apenas de sua configuração territorial, mas também de 
toda a vida que o anima, materialidade e imaterialidade, uma relação de forças objetivas e 
subjetivas que, uma vez conjugadas, termina por a ele dar sentido. Assim, o estímulo à 
observação dessa esfera oculta em nosso entorno é de extrema importância para o 
conhecimento e valorização do espaço urbano. 

O desafio é tornar tais camadas complexas e intangíveis, visíveis e representar todos os 
aspectos presentes nessa organicidade mutante que é o espaço urbano. Trazer à tona a trama 
de atribuições invisíveis nele contidas. 

  
Cartografias possíveis 

A cartografia seria, portanto, o caminho ideal para representar a complexidade do espaço 
urbano, já que ela trata de uma representação espacial não linear. Destaca-se das outras 
linguagens como a textual, por exemplo, que pressupõe uma linearidade narrativa. Além 
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disso, a presença e relevância dos mapas na nossa sociedade é notável, por seu caráter de 
identificação espacial e capacidade de conter diversos níveis de informação. 

 
É uma demanda social (intelectual, acadêmica, artística, enfim, cognitiva) que busca 
sempre um referenciamento no lugar para os fenômenos, quando não um 
georeferenciamento. O mapa, desta forma, propõe em um só olhar a dimensão de um 
fenômeno e sintetiza informações de forma objetiva (LEIRIAS, 2011: 41). 

 
Porém, os mapas também carregam pontos de vista. São recortes de um total plural, 

portanto, parciais. "Há muito se sabe que o mapa não é neutro. Ele transmite uma certa visão 
do planeta, inscreve-se num certo sistema de conhecimento e propõe uma certa imagem do 
mundo" (JOLY apud, LEIRIAS, 2011: 41). 

Esse fato pode ser percebido inclusive com a imposição de pontos de vista, que acabam 
por influenciar determinada percepção do espaço sobre as outras possíveis. Dessa necessidade 
de representar outros pontos de vista surgiram as cartografias alternativas. Nesta condição, o 
mapa vira muito mais do que um registro espacial, passa a possuir significados muito mais 
profundos. 

 

Figura 1: Mapa surrealista do mundo, 1929. Fonte: http://arquitecturaexpandida.org/blog 
 
 

Um dos trabalhos mais conhecidos produzidos neste sentido é o mapa psicogeográfico 
“Naked City” onde as chamadas 'unidades de ambiência'', recortes do mapa de Paris, são 
relacionadas segundo critérios afetivos, desrespeitando sua localização geográfica original. 
 

Figura 2: Naked City, de Guy Debord e Asger Jorn, 1957. Fonte: http://intelligentagent.com 
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A partir deste momento, surge também uma cartografia processual, onde o importante é 
o ato de cartografar, de mapear continuamente, adaptando-se e criando alterações do espaço. 
Cria-se a distinção entre Mapa e Mapeamento, o primeiro como um objeto acabado e o 
segundo como processo aberto, sempre em mutação, assim como o espaço a ser representado.  

De modo a afirmar o caráter efêmero, mutável e informal, cada vez com mais frequência 
tal processo de mapeamento e consequente construção do espaço se dá de modo participativo 
e colaborativo. Caracterizando a introdução de um caráter exploratório, com o intuito de 
recolher de informações sob pontos de vista diversos e não impor informações consolidadas, 
como na prática tradicional. Com isso, a prática cartográfica se distancia ainda mais de seu 
propósito de origem. 

Nesse sentido, o coletivo “e/ou” propõe a desconstrução da cartografia tradicional por 
meio de novos signos e símbolos representando a experiência cotidiana de pertencimento 
no/do espaço. O projeto “Recartógrafos”, realizado pelo coletivo em 2010, busca a 
convergência de diferentes pontos de vista com o objetivo de se apropriar do espaço 
coletivamente. 

 

Figura 3: Mapa produzido no Terminal do Pinheirinho, Curitiba. Fonte: http://e-ou.org 
 
 

Outro grupo que tem um trabalho significativo nesta área é o coletivo "Iconoclassistas", 
da Argentina. Os mapeamentos coletivos são vistos por eles como uma ferramenta para 
reflexão e transformação social. 
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Figura 4: Mapeamento coletivo sobre a “Geopolítica migratoria entre la Península Ibérica y Latino América. 
Flujos y líneas de tiempo a partir de una mirada crítica sobre los bicentenarios” (Guimarães-Portugal). 

 
A presença das redes e a mudança de paradigmas territoriais 

Um fato que influenciou muito a criação de cartografias alternativas foi o 
desenvolvimento tecnológico, que criou ferramentas que permitiram que pessoas comuns 
pudessem produzir mapeamentos, tirando a atividade das mãos exclusivas de especialistas. 
Com isso, além de empoderar o usuário e incentivar a produção individual, se facilitou a 
cocriação e o compartilhamento, dando ainda mais força à prática do mapeamento coletivo. 

Atualmente passamos por transformações drásticas relacionadas ao uso da tecnologia em 
nosso cotidiano. A evolução dos dispositivos móveis permitiu conexão quase permanente. 
Esse ‘comportamento conectado’ tem transformado o modo de vida e a percepção do espaço 
urbano, bem como o seu uso, já que não há mais um limite tão definido, como antes, entre o 
ambiente real e virtual. Suas interações são cada vez mais comuns e naturais. O geógrafo 
Milton Santos defende que “toda produção simbólica do espaço cria e transforma o espaço” 
(SANTOS, apud LEIRIAS, 2011: 44). Sendo assim, o conteúdo produzido sobre a cidade 
adiciona camadas de significação a ela e tem o potencial de transformar a percepção da 
realidade. 

O espaço real e virtual já estão em convivência em diversas aplicações, desde o uso do 
GPS (Global Positioning System) até a realidade aumentada. Os desdobramentos dessas 
interações estão presentes em nosso cotidiano com peso cada vez maior na nossa sociedade. 

 
Já na década de 2000, as tecnologias e os novos conceitos evidenciaram a integração 
do virtual ao real. As pessoas não vivem mais a dicotomia de estar ora habitando o 
virtual e ora o real, pois estes estão tão imbricados que se tornou difícil perceber 
quando se está numa situação ou em outra (NICOLACI-DA-COSTA, PIMENTEL, 
2012: 8). 

 
A relação com o espaço a nossa volta está, cada vez mais, sendo condicionada pela 

relação com o espaço virtual. Um dos exemplos mais marcantes desse fenômeno é a 
utilização da cartografia em diversos cenários virtuais. 

O Google Maps foi um marco nesse sentido, desde seu lançamento, em 2005, ele vêm 
aproximando essas realidades. Além de sua função original de pesquisa e localização, como 
um mapa interativo, o sistema permite a criação de mapeamentos personalizados pelos 
usuários e ainda serve de base para outras aplicações que se utilizam de sua base cartográfica 
para outros diversos objetivos.  

Outro exemplo marcante nesta evolução é o Foursquare, que combina conceitos de 
geolocalização, jogo e serviço. Lançado em 2007, é uma rede social baseada em localização, 
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funciona tanto como um serviço para encontrar amigos mais próximos geograficamente, 
como um guia da cidade, que permanece em construção pelos próprios usuários, corroborando 
o mapeamento como prática processual.  

Além do Foursquare, outras redes sociais revolucionaram as fronteiras entre a vida real 
e o ciberespaço, mesmo que não lidando diretamente com o território. O Facebook foi a maior 
delas, até agora, atuando fortemente no compartilhamento de informações e comunicação 
interpessoal, entre outras funções. 

 
Por definição, uma rede social é um conjunto de entidades sociais tais quais 
indivíduos ou organismos sociais conectados por relações criadas a partir de 
interações sociais. (…) o usuário participa da sua construção, com novos conteúdos 
que levarão à formação de novos grupos (VENTURELLI, apud LEIRIAS, 2011: 
87). 

 
De acordo com a definição do livro Sistemas Colaborativos, o Facebook se encontra na 

terceira geração dessas redes, junto com o Foursquare. Pois foi nesta fase que “o conceito de 
redes sociais evoluiu para ‘sistemas de criação e aquisição de experiências’ ” (MEIRA, 
COSTA, JUCÁ, SILVA, 2012: 55). As redes, nesta fase, já participavam do mundo real tanto 
quanto o virtual, “elas passaram a auxiliar a resolução de problemas do ‘mundo real’ tais 
como: armazenar e trocar experiências, gerenciar conhecimentos, manter a memória 
organizacional, reproduzir e gerar conexões entre pessoas e organizações e estabelecer 
relacionamento entre as organizações e clientes” (2012: idem). 

As redes sociais existentes possuem em comum o conceito de colaboratividade. Por 
possuírem ferramentas, funcionalidades, serviços colaborativos, ou mesmo por caracterizarem 
um sistema colaborativo como um todo, como é o caso do projeto proposto que pretende 
explorar tal forma coletiva de pensar e agir, combinando os conceitos abordados de modo a 
ser um sistema que atua em várias funções e mídias. 
 

Mapeando o processo 
A partir dos questionamentos e desafios levantados durante a pesquisa teórica, foram 

propostas ações para validar os conceitos, bem como testar hipóteses geradas como possíveis 
soluções para o objetivo proposto. 

Primeiramente, como atividade de imersão no conceito de conhecimento da cidade, 
alguns jovens cariocas foram entrevistados sobre a própria cidade do Rio de Janeiro. Estas 
conversas tinham objetivos bem amplos tentando captar a opinião dos jovens sobre o 
território em que viviam. 

O protocolo criado para guiar a entrevista era dividido basicamente em: relação do 
habitante com a cidade do Rio de Janeiro, um pequeno histórico relacionando o passado e o 
cotidiano com o território da cidade, uma parte mais subjetiva de associação de palavras a 
locais e sobre o "conhecimento" da cidade e seus bairros. 

A última parte era, sem dúvida, a que despertava maior interesse nos entrevistados. Ela 
se deu da seguinte maneira: foram listados os 160 bairros do Rio e foi pedido que os jovens 
numerassem seu conhecimento acerca de cada um deles com uma avaliação de 0 a 5. 
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Figura 5: Visualização do perfil de um dos jovens entrevistados 
 
 
Com esse exercício as pessoas percebiam que conheciam pouquíssimo da cidade em que 

moravam, e que tinham maior conhecimento somente de áreas que faziam parte do seu 
cotidiano. Foram geradas visualizações representando os perfis dos jovens entrevistados em 
relação ao conhecimento e uso do espaço urbano. 

Para a segunda atividade, bases cartográficas foram enviados por e-mail a alguns 
estudantes de design para que produzissem mapeamentos. Eles tinham a liberdade para usar 
os recursos que preferissem, a única restrição era que o layer das bases não fosse alterado, ou 
seja, todas as marcações deveriam ser feitas por cima das bases fornecidas, sem distorcê-las 
ou mudá-las. Foram dadas algumas exemplos do poderia ser mapeado: aspectos do cotidiano 
(por exemplo, "como é o meu dia", um tema que se sentisse conhecedor (ex: "restaurantes 
baratos no centro da cidade"). 

Esse exercício tinha a finalidade de observar a produção de mapeamentos por meio de 
programas gráficos, no caso, o Photoshop e Illustrator foram os únicos utilizados, por escolha 
dos participantes, para executar a tarefa. Observar os alunos de design explorando a 
subjetividade e as possibilidades que surgiriam com a quantidade maior de recursos gráficos. 
Era esperado que os resultados gerassem maiores variáveis do que mapeamentos feitos em 
ferramentas específicas já existentes como o Google Maps, por exemplo. 

Alguns resultados apresentavam recursos diferentes do modelo oferecido por 
ferramentas de mapeamento, como fotos sobrepostas diretamente no mapa, legendas com 
ícones e diferenciações gráficas, texto seguindo o desenho da base, por exemplo. 
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Figura 6: Mapeamento produzido por Bruno Correa, utiliza recursos  
diferentes dos propostos por ferramentas de mapeamento online. 

 
 

Uma outra proposta foi feita com bases cartográficas do centro do Rio impressas, 
afixadas por duas semanas em alguns locais internos da ESDI/UERJ, junto com canetas 
coloridas e uma pergunta que estimulava que fossem feitas marcações do mapa pelos alunos, 
professores, funcionários e passantes. 

 

Figura 7: Intervenções em um dos mapas colocados na faculdade. 
 
 
Essa atividade propunha estimular a reflexão sobre o espaço em volta e a curiosidade das 

pessoas em ver o que já havia sido marcado por outros. Ela testava também a iniciativa das 
pessoas fazerem as marcações por livre escolha, sem um pedido direto.  

Os mapas saíram com muitas marcações, o que estava no Centro Acadêmico foi o que 
apresentou o maior número de marcações. Acredita-se que o motivo seja pela característica do 
local onde se encontrava. Um espaço de permanência (não de passagem), com uma certa 
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frequência, um local em que os alunos estão em grupo e não estão envolvidos em alguma ati-
vidade específica. Essas circunstâncias provavelmente propiciaram a observação e 
familiarização com a atividade, trazendo mais adeptos a sua participação. 

Utilizando-se do mesmo conceito, uma base neutra para marcações por cima, foi 
proposto um exercício nas turmas da escola. A proposta consistia na produção em grupo de 
mapeamentos com temas definidos. A turma foi dividida em grupos, que trabalhava em um 
mapa por algum tempo e então mudava para outro, até que todos tivessem passado por todos 
os mapas. Os temas eram:  "Fluxos - de onde vem, para onde vai", "Serviços e 
entretenimento", "A ESDI como ela é" e "A ESDI que eu desejo." 

Figura 8: Turma participando do mapeamento coletivo. 
 
 

Figura 9: Resultado de um dos mapeamentos coletivos 
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O objetivo desse exercício era observar o mapeamento feito em grupo, sob supervisão, 
com tempo limitado e demandas bem específicas. Esse exercício, com o maior número de 
restrições, foi o que levou ao melhor resultado, o que leva a crer que o ambiente criado 
propiciou maior interação. Isso ressaltou a importância do ambiente grupal e colaborativo que 
o sistema deveria propiciar para incentivar a participação dos usuários. 

Após essa fase, onde definições mais gerais foram consolidadas, começou-se a pensar no 
funcionamento do sistema e as funções que ele deveria ter para atender todas as demandas 
levantadas nas etapas anteriores, de pesquisa e prototipação da ideia. 
 
O ambiente colaborativo Comum 

A definição e os conceitos do sistema tiveram base tanto nas pesquisas quanto no 
próprio desenvolvimento do projeto com as atividade de prototipação. Primeiramente com o 
teste de hipóteses mais genéricas sobre o mapeamento em si e posteriormente por meio de 
protótipos mais detalhados que simulavam o sistema proposto. As definições a seguir são 
fruto da evolução permitida pelos insights provenientes. 

“Comum” é uma plataforma colaborativa que combina conceitos de compartilhamento 
das redes sociais com representações cartográficas. 

Figura 10: Representação do compartilhamento de informações. 
 
 
Seu funcionamento se dá a partir da criação de mapeamentos pelos usuários e seu 

compartilhamento dentro e fora de sua rede de amigos. Apesar de já existirem aplicações que 
permitam esse tipo de prática, poucas das ferramentas pesquisadas foram projetadas com essa 
finalidade. O mapeamento individual/compartilhado é somente uma parte do sistema, não seu 
foco central portanto, não explora em maior profundidade as possibilidades de criação e 
compartilhamento desses mapeamentos. 

Figura 11: Base cartográfica e camadas de marcações. 
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 O objetivo central do ambiente “Comum” é a produção e troca de percepções e usos do 
espaço a nossa volta. Entretanto, diversas funções e usos práticos específicos para esse 
sistema foram encontrados. A partir de uma base cartográfica comum a todos os usuários 
onde podem ser feitas marcações pessoais ou compartilhadas. O conjunto das marcações 
feitas é um MAPEAMENTO. São previstos, inicialmente, três tipos de mapeamento: TEMA, 
ENQUETE e EVENTO. 

 
Figura 12: Pepresentação do mapeamento tipo Tema. 

 
 

O TEMA é um mapeamento temático livre, com ele podem ser criados mapeamentos 
sobre os mais diversos assuntos, agrupando marcações que se referem, por exemplo, a 
“Saúde”, “Alimentação”, “Compras”, etc. ou ainda assuntos mais subjetivos, abrangentes ou 
específicos como “Comida Vegana”, “Meus lugares favoritos”. Dependendo das 
configurações, ele é aberto ou não a alterações de outras pessoas que podem contribuir com 
sua experiência sobre o assunto escolhido. 

 
Figura 13: Pepresentação do mapeamento tipo Evento. 

 
 
Em um mapeamento tipo EVENTO, são dadas as informações sobre algo que irá 

acontecer, já aconteceu ou está acontecendo. É um mapeamento com caráter efêmero, que 
possui data(s) e/ou horário(s) específicos para acontecer. Com ele é possível detalhar eventos 
mais complexos que acontecem em mais de um dia, em horários diversos, em locais 
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diferentes, como o Rock in Rio, por exemplo. Com as marcações, pode-se especificar não só 
os pontos onde o evento acontece, mas também todos os processos anteriores, de organização, 
compra de ingressos, divulgação. Outra possibilidade interessante é a interatividade, 
possibilidade dos usuários adicionarem informações, comentários, fotos e vídeos 
georeferenciados antes, durante e depois do acontecimento, registrando fatos que se 
perderiam ou não seriam divulgados. 

A ENQUETE é tem como finalidade principal levantar informações específicas sobre 
determinado assunto. Desde curiosidades e pesquisas de mercado até ações ativistas ou 
sociais podem ser desenvolvidas nesta área. A idéia é questionar, levantar, registrar e 
comparar dados relacionados ao espaço. Pode-se pensar em qualquer questionamento que 
envolva questões espaciais. Supondo um levantamento sobre as rotas usadas pelos ciclistas no 
Rio de Janeiro, podem ser feitas perguntas como: “Qual a rota de costume?”, “Qual a rota 
desejada?”, “Quais os pontos de apoio (oficina, bomba de ar)?”, “Onde gostaria que houvesse 
uma estação do sistema Bike Rio?”, por exemplo. 

 

Figura 14: Pepresentação do mapeamento tipo Enquete. 
 
 
Essa função permite muitas possibilidades e oferece a vantagem de escolher um grupo 

específico para disparar a pesquisa, por faixa etária, gênero, local de residência, interesses e 
etc. A diferença entre os mapeamentos TEMA e ENQUETE é a presença de um protocolo 
criado para guiar as respostas do usuário no caso do levantamento de dados, gerando um 
melhor cruzamento das informações para comparação. 

Outra parte muito importante prevista pelo sistema é a integração com outras mídias 
sociais que abre mais um leque de possibilidades. Assim, tudo que é postado pela rede social 
do usuário em outras mídias pode ganhar visualizações geolocalizadas. 

Conforme mencionado anteriormente, as possibilidades de uso do projeto são imensas 
até porque cada usuário pode utilizá-lo com finalidades diferentes. Isso torna impossível a 
determinação do alcance funcional que este ambiente colaborativo poderá ter. 
 
Considerações Finais 

O projeto aqui apresentado tem caráter experimental e acadêmico e não teve a pretensão 
de desenvolver o sistema completo do ambiente colaborativo, se não conceitualmente, pelo 
menos até o presente momento. Ele é visto como o início de algo que tem um longo caminho 
pela frente e poderá sofrer grandes mudanças nas próximas etapas de desenvolvimento, visto 
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que para sua implementação é indispensável o diálogo entre a proposta de seu conceito, a 
interface e a programação do sistema. Tal evolução deverá contar com a colaboração de um 
time familiarizado com tal complexidade de programação que o sistema exige. Será ainda 
necessário uma prototipação em alta fidelidade com alguns usuários, bem como um grupo 
beta para começar a alimentar o sistema com dados antes que ele seja aberto ao público geral. 

Sua viabilização permitirá a prática e validação em maior escala das hipóteses 
levantadas. Além disso, o volume de conteúdo produzido poderá servir de estudo para os 
aspectos urbanos atuais, será possível encontrar pontos de conflito e novos focos de pesquisa 
a serem futuramente investigados. 

A rede proposta pode, no futuro, servir de base para outras aplicações que podem 
enriquecer suas funções e possibilidades. Assim como outras redes sociais, ela poderá ter 
interação com outros aplicativos, que também explorem o território, por exemplo, ou que 
favoreçam a personalização do sistema e do mapa de base, ou a comunicação entre os 
usuários. 

Concluindo, existe uma infinidade de possibilidades de desenvolvimentos futuros. 
Seguindo o conceito principal de mapeamento e do próprio desenvolvimento do projeto, sua 
proposta é se manter em constante modificação e aprimoramento, e se reconfigurando de 
acordo com as necessidades e desafios apresentados pelo seu uso.  
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Resumo 
 
Este trabalho tem por finalidade identificar características que impedem o uso em boas 
condições dos mobiliários urbanos do município de Ubá - MG, sob a ótica da acessibilidade e 
cidadania e os reflexos destes na mobilidade urbana, sobretudo referente ao pedestre. Desta 
forma, conclui-se que os direitos do cidadão não são respeitados pela municipalidade, mas 
que seus deveres também não são totalmente cumpridos, ferindo os preceitos da cidadania 
(direitos e deveres do cidadão). 
 
Palavras Chave: mobiliário urbano; acessibilidade; cidadania.  
 
 
Abstract 
 
The goal of this study is to identify characteristics that hinder the use of street furniture in the 
city of Ubá – MG in good condition, from the perspective of accessibility and citizenship and 
their reflections on urban mobility, particularly regarding the pedestrian. Therefore it is 
concluded the citizen's rights are not respected by the municipality, but citizen duties are not 
fulfilled, offending precepts of citizenship (citizen’s rights and duties). 
Keywords: street furniture; accessibility; citizenship. 
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Introdução 
Este artigo é parte integrante do projeto de iniciação científica “Análise do Mobiliário 

Urbano no Município de Ubá-MG” que visa estudar alguns tipos de mobiliário urbano do 
referido município. Serão discutidos resultados parciais, focando a acessibilidade, a 
mobilidade urbana e a cidadania. 

Atualmente, uma das formas de organização social nas cidades é baseada em 
instrumentos como placas de trânsito, abrigos de ônibus, bancos de praças e jardins, lixeiras, 
bicicletários, etc. Esses instrumentos compõem o que é chamado de mobiliário e/ou 
equipamento urbano.  

De acordo com a Norma Brasileira NBR 9283/1986 – Mobiliário Urbano, da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), define-se como mobiliário urbano “todos 
os objetos, elementos e pequenas construções integrantes da paisagem urbana, de natureza 
utilitária ou não, implantados mediante autorização do poder público, em espaços públicos e 
privados”. 

Segundo Mello (2005, p.99) a instalação adequada do mobiliário urbano auxilia na 
formação de uma rede de caminhos seguros e acessíveis aos pedestres. Acessibilidade para a 
NBR 9050/2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, 
da ABNT, é definida como a “possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento 
para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento 
urbano e elementos”.  

A Lei Federal nº 10.098 de 19 de Dezembro de 2000 estabelece Normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência [sic] 
ou com mobilidade reduzida (art. 1º). Esta Lei define a acessibilidade como:  

 
Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos 
espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos 
sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com 
mobilidade reduzida (art. 2º, I). 
 

A mesma Lei define ainda a pessoa portadora de deficiência [sic]ou com mobilidade 
reduzida como aquela que, temporária ou permanentemente, tem limitada sua capacidade de 
relacionar-se com o meio e de utilizá-lo (art. 2º, III). 

O Decreto nº 5.296 de 02 de Dezembro de 2004, que regulamenta as Leis nos 10.048, 
de 08 de Novembro de 2000 e 10.098, de 19 de Dezembro de 2000 define a pessoa com 
mobilidade reduzida aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, 
permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, 
coordenação motora e percepção (art.5º, II).  Esse destaca ainda que, se enquadram neste item 
as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes e pessoas com criança 
de colo (art. 5º, II, § 2º). 

A mobilidade urbana é tratada no Projeto de Lei nº 1.687 de 2007, que institui as 
diretrizes da política urbana e dá outras providências. Em seu texto, o referido Projeto de Lei 
define o sistema de mobilidade urbana como o conjunto coordenado de meios que garantem o 
deslocamento de pessoas e bens pela cidade por meio motorizado ou não-motorizado. É 
incluso entre os meios não-motorizados o deslocamento a pé. Em seu artigo quinto, o Projeto 
de Lei 1.687 apresenta os princípios aos quais se fundamenta e, dentre eles, vale ressaltar para 
esta pesquisa os seguintes: i) Acessibilidade universal; ii) Segurança nos deslocamentos das 
pessoas. Além disto, o artigo sexto indica que a política de mobilidade urbana se orienta, entre 
outros, pela prioridade dos meios não motorizados aos meios motorizados. 

Como é apresentado acima, nas Normas Brasileiras NBR 9283/1986 e NBR 
9050/2004, e exigidos pelas Leis, Projeto de Lei e Decreto, são direitos fundamentais dos 
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seres humanos que tais mobiliários ofereçam conforto para a utilização pública. A devida 
consciência e a proteção desses direitos é condição para uma sociedade mais justa seguindo 
critérios de cidadania. De acordo com o Portal Brasil, website desenvolvido pela Secretaria de 
Comunicação Social da Presidência da República (Secom), exercer cidadania é ter 
consciência de suas obrigações e lutar para que o que é justo e correto seja colocado em 
prática. Os direitos e deveres não podem andar separados. O dever de um torna-se direito do 
outro, pois só quando os deveres são exercidos permite-se que os outros exercitem seus 
direitos. Mello (2005, p.17) diz ainda que favorecer a acessibilidade e a mobilidade de 
pedestres e portadores de necessidades especiais é uma ação promotora de justiça e igualdade. 

Desta forma, com base nas exigências das Leis, Projeto de Lei, Decreto e Normas 
apresentadas acima, este trabalho tem por objetivo identificar características que impedem o 
uso em boas condições dos mobiliários urbanos do município de Ubá - MG, sob a ótica da 
acessibilidade, ergonomia, design inclusivo, cidadania e os reflexos destes na mobilidade 
urbana, sobretudo referente ao pedestre. 
 
Métodos 

A pesquisa possui caráter qualitativo, de abordagem fenomenológica, onde foram 
levantados dados para entendimento de como o mobiliário urbano afeta ou é afetado por 
condutas do cidadão. Para tanto, foi realizada pesquisa de campo com análise in loco, pela 
observação direta e levantamento fotográfico. Segundo Rheingantz et. al. (2009, p. 37) a 
observação direta possibilita a identificação de atitudes, comportamentos e relações que, de 
modo geral, não são devidamente explicitados nas entrevistas e questionários.  

O trabalho iniciou pela definição das áreas de estudo (vias e região central), com apoio 
do mapa da cidade, e a seleção do grupo de pesquisadores, seguida de nivelamento a respeito 
dos assuntos pertinentes, com pesquisa bibliográfica ancorada em teorias-chave sobre 
mobiliário urbano, mobilidade urbana, acessibilidade e cidadania.  

A pesquisa de campo se deu pela visita em horários e datas diversas aos locais 
definidos, onde foram observados e listados problemas em relação à mobilidade, que foram 
fotografadas para registro e análise complementar. 

Tal análise ocorreu durante diversas reuniões, baseada em pesquisa bibliográfica, 
aporte teórico e documental, principalmente das Leis e Normas que envolvem os assuntos. 
Estas reuniões ocorreram em datas subsequentes às visitas, para que fossem identificados e 
repassados critérios a serem abordados em campo. 

Objeto de Estudo 
São considerados como objeto de estudo desta pesquisa os diversos tipos de mobiliário 

urbano encontrados na cidade, com destaque para aqueles que possam interferir de forma 
mais agressiva na mobilidade dos pedestres, como as placas de trânsito e as lixeiras. 

Local de Estudo 
A pesquisa base para este trabalho considerou a cidade de Ubá, município do estado 

de Minas Gerais, como local de estudo. Foi definido como recorte três avenidas e parte da 
região central da cidade. A definição das avenidas foi de acordo com sua importância no fluxo 
de pessoas e veículos, ligando o centro da cidade a regiões em expansão. São vias de fluxo 
intenso. Para a região central foi delimitada uma área de interesse que possui agrupamento de 
pessoas e/ou tráfego intenso de automóveis.  

Ubá é uma cidade situada na Zona da Mata Mineira, em fase de crescimento. Segundo 
o IBGE, em 1991 a população da cidade era de 66.511 habitantes. Em 2010 já era de 101.519 
e em 2013 tem a estimativa de 108.493 habitantes. A economia da cidade é impulsionada pela 
indústria, principalmente nas áreas moveleira e confecção de roupas. 
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Resultado e Discussão 
As pesquisas apontam para a existência de muitas avarias no mobiliário urbano, que 

serão apresentadas em forma de imagens e discussões, com foco na depreciação e má inserção 
do mobiliário no ambiente, apresentando fatores que impedem o uso adequado do mobiliário 
interferindo no exercício de cidadania e apontará também quem fere esses direitos.  

A Figura 01 a seguir apresenta exemplo de má inserção de placa de trânsito. No caso 
apresentado, a placa indicativa de quebra-molas encontra-se atrás de eletrodutos, dificultando 
sua visualização. Além disto, existe o problema de corrosão, resultado da exposição às 
intempéries, que deteriora o metal e sua pintura, fato que indica falta de manutenção.  

 

 
Figura 01: Exemplo de má inserção de placas de trânsito. 

Fonte: Dos autores. 
 
Outros casos de má inserção das placas também são identificados. Sobreposições são 

casos recorrentes. Tal fato, que dificulta a correta visualização e interpretação das placas, 
ocorre pela sobreposição entre as próprias placas, quando são aplicadas mais de uma em um 
mesmo poste, e também são causadas por árvores que, sem a correta poda, as encobrem 
parcial ou totalmente.  

A Figura 02 apresenta a inadequação de pontos de ônibus. Muitos destes são inseridos 
sem a presença de guarita, apenas com a placa de trânsito indicativa, não possibilitando ao 
cidadão, desta maneira, o uso de forma confortável e acessível. O correto uso dos pontos de 
ônibus são ainda dificultados pela ausência de itens como a demarcação na rua para indicar a 
delimitação de área específica do ônibus no momento de embarque e desembarque, o 
rebaixamento de calçada para pessoas em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida e os 
pisos táteis para alertar aos deficientes visuais a aproximação de obstáculo. 
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Figura 02: Exemplo dos pontos de ônibus. 

Fonte: Dos autores. 
 
A Figura 03 apresenta casos de má localização da placa de trânsito que diminui o 

espaço do pedestre, principalmente quando as placas são fixadas em postes de concreto e o 
pedestre for pessoa com deficiência (PCD) que utilize de equipamentos que auxiliem na 
locomoção.  

 

 
Figura 03: Postes mal localizados. 

Fonte: Dos autores. 
 
A Figura 04 apresenta casos de má utilização das placas de trânsito pelos cidadãos. 

Atitude recorrente na cidade, o uso das placas para fixação de bicicletas causa dificuldades 
como o acesso à calçada e o tráfego, principalmente em horários de pico. A primeira imagem 
mostra dois postes de placas sendo utilizados para fixação de bicicletas, sendo que, como 
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agravante, o poste mais ao fundo está localizado em frente à faixa de pedestres, dificultando a 
travessia. 

 

 
Figura 04: Mau uso das placas de trânsito. 

Fonte: Dos autores. 
 
A Figura 05 mostra caso de seguidas falhas. Na primeira imagem, as lixeiras e o poste 

da placa de trânsito estão localizados na área da faixa de pedestres, além de ter uma bicicleta 
fixada ao poste, dificultando ainda mais a travessia. A segunda é caso de obstrução da faixa 
de pedestres com as lixeiras.  

 

 
Figura 05: Obstrução da faixa de pedestres. 

Fonte: Dos autores. 
 
Assim como referido anteriormente, o não implemento dos deveres interfere aos 

direitos de outros. Nota-se abertamente tais descumprimentos em atos de vandalismo, como 
na Figura 06, onde atearam fogo próximo a lixeira. De acordo com o Portal Brasil (2013) por 
dever o cidadão deve proteger o patrimônio público e social do País sendo uma forma de 
respeitar os direitos sociais de outras pessoas, o não cumprimento de tais deveres transgrede 
os critérios de cidadania.  
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Figura 06: Exemplo de vandalismo 

Fonte: Dos autores. 
 
A Figura 07 apresenta caso de obstrução total ou parcial das calçadas pela má 

localização dos mobiliários, somado a possível falha de planejamento da empresa responsável 
pela coleta do lixo. 

 

 
Figura 07: Obstrução das calçadas. 

Fonte: Dos autores. 
 
A Figura 08 também representa caso de obstrução de calçada, mas são casos especiais. 

A primeira imagem apresenta a lixeira localizada logo em frente a um tapume de obra. Estes 
tapumes são o fechamento da obra que além de protegê-la quanto a furtos, também protege os 
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pedestres, evitando que os materiais de construção e lixos gerados, se espalhem pela calçada. 
Estes são reconhecidos e normatizados pela Lei Municipal de Ocupação de Uso do Solo, que 
o permite utilizar parte da largura da calçada, diminuindo temporariamente seu espaço útil. A 
segunda imagem mostra a lixeira localizada ao lado de uma rampa na calçada para acesso à 
garagem de uma residência. Pessoas com acuidade visual ou cegueira total necessitam de 
pisos táteis para informá-los da alteração de nível, existência de obstruções, etc.  

 

 
Figura 08: Obstrução da calçada em casos especiais. 

Fonte: Dos autores. 
 
A Figura 09 simboliza o geral desta pesquisa. O despreparo tanto das pessoas que 

organizam e planejam a cidade e sua manutenção, quando dos usuários que não exercem sua 
cidadania. Aqui se apresenta o caso de uma pessoa com dificuldade motora, caminhando com 
apoio de muletas, tendo que se ajeitar para conseguir andar pela calçada em meio ao lixo 
espalhado pelo chão. 

 

 
Figura 09: Lixo na calçada. 

Fonte: Rafael Vieira. Foto publicada no Grupo Discutir Ubá, da Rede Social Facebook. 
 

Considerações Finais 
 

A partir dos resultados obtidos no presente trabalho, e apresentados acima, pode-se 
concluir que existe falha recorrente nas administrações municipais no que se refere à 
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aplicação do mobiliário no espaço urbano público, considerando principalmente, os requisitos 
de acessibilidade regulamentados.  

Acessibilidade compõe o conceito de cidadania, no qual os indivíduos têm direitos 
assegurados por lei que devem ser respeitados, entretanto, muitos destes direitos esbarram em 
barreiras arquitetônicas e sociais, (MANZINI, et. al., 2003) essas barreiras estão claramente 
explícitas no município, pois a reestruturação corretiva de tais falhas é dificultada pela 
estrutura já existente na cidade. Estes fatos dificultam também o trânsito a pé, previsto no 
Projeto de Lei 1.687, de 2007.  

 Tais fatos dificultam a inserção de guaritas de ônibus (Figura 02), da mesma forma, as 
lixeiras não possuem espaços nas calçadas suficientes para sua utilização de forma correta e 
acessível (Figura 07). Existem muitos casos de postes, tanto os de energia quanto os de placa 
de trânsito, obstruindo parte da calçada, acarretando na diminuição de sua largura útil (Figura 
03). Faz-se necessário salientar que quase a totalidade destes casos, a calçada não possui 
largura suficiente para receber as placas e postes, que são necessários à organização da rede 
elétrica e do trânsito da cidade.  

Possíveis soluções para estes casos envolvem alteração na rede elétrica passando à 
subterrânea e/ou alargamento de calçadas. Enquanto o primeiro necessita de alto investimento 
e longo prazo de obras, o segundo envolve as casas existentes e sem afastamento frontal, que 
inviabiliza a hipótese pois geraria um grande problema social.  

Outro fato é o mau uso dos equipamentos, seja fixando bicicletas (Figura 04 e 05), seja 
jogando lixo fora das lixeiras (Figura 09), seja vandalizando. Dois pontos são críticos nestes 
casos. Um é a consciência da população que utiliza indevidamente os equipamentos 
colaborando com a deficiência da mobilidade. Outro é sobre a existência e o 
dimensionamento ideal de equipamentos e mobiliários urbanos, como estacionamento para as 
bicicletas (bicicletários) e a quantidade ideal de lixeiras em cada região, evitando o acúmulo 
e, por consequência, o transbordo do lixo. 

Já as obstruções das faixas de pedestre e calçadas por lixeiras e placas (Figuras 05) são 
de fácil solução. Seu reposicionamento não é inviável em nenhum aspecto. Porém deve-se 
salientar que os maiores inconvenientes são resultado da soma da obstrução com a pouca 
qualidade das calçadas. 

De forma geral a presente pesquisa conclui que existem problemas de fácil solução e 
outros de ordem mais complexa, exigindo grandes projetos e investimentos. Observa-se 
também que muitos destes problemas são resultados de repetidas falhas das administrações da 
cidade, principalmente quanto ao planejamento a longo prazo, que não preparam a cidade para 
o correto crescimento e desenvolvimento.  E, por fim, deve-se salientar a parcela de 
responsabilidade da população, que não exercendo o dever da cidadania, colabora com a 
inserção de problemas pontuais na cidade quando à acessibilidade e à mobilidade urbana. 
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Resumo 
 
É notória a brevidade com que os portadores de deficiência auditiva vem conquistando o seu 
espaço na sociedade. Tomando o design como um modelador social e a comunicação 
enquanto fator de integração social; o presente estudo analisou sob o conceito do “Design 
para Inclusão”, tecnologias comunicacionais referentes aos indivíduos em questão.  
 
Palavras Chave: design; inclusão; deficiência auditiva. 
 
 
Abstract 
 
Recently hearing impaired people are gaining strength in society. Thinking about design as a 
social modeler and communication as a factor of social integration, this study uses the 
concept of “Design for Inclusion” to analyzes communication technologies related to deaf 
community. 
 
Keywords: design; inclusion; hearing impairment.  
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Apresentação 
O presente estudo insurge de fragmentos da dissertação em andamento: “Design para 

Inclusão: Desenvolvimento de ferramenta em design digital para a inclusão do portador de 
deficiência auditiva na educação básica do ensino brasileiro”. Esta pesquisa originou a 
iniciação científica “Design digital para a inclusão de deficientes auditivos”, a cuja é 
financiada pelo edital 13/2012 – CAPES – FAPEMIG.  

Ambos os projetos caminham paralelamente com o objetivo de propor a estrutura de 
uma ferramenta em design digital para facilitar a inclusão escolar do individuo portador da 
deficiência em questão.  

Este artigo, por sua vez, é uma importante etapa para que os intuitos da dissertação 
sejam alcançados. Ele é estruturado com o finalidade de avaliar a qualidade das tecnologias 
comunicacionais na inclusão do portador de deficiência auditiva, sob os conceitos de 
usabilidade e adequação ao usuário propostos pela metodologia do design contemporâneo. 

 
Introdução 

“Há o design para tornar a vida possível, o design para torná-la mais fácil e o design para 
torná-la melhor.” (FRASCARA, 2002, tradução nossa). 

À luz desta prerrogativa, observa-se a eminência do design não mais como um mero 
fomentador da cultura material, mas desvela toda a sua potencialidade enquanto modelador 
social. 

Neste sentido, o design tem a possibilidade de recondicionar a cultura, hábitos e crenças 
sobre o certo e o errado, o normal e o anormal através das aplicabilidades e funcionalidades 
presentes em suas produções. 

O artigo volta o seu olhar para como esta abordagem pode agregar no âmbito da inclusão 
social dos portadores de deficiência auditiva; algo que se torna relevante, tendo em vista a 
crescente discussão a este respeito na contemporaneidade, através das alterações dos 
paradigmas culturais frente ao humanismo. 

É recente, o processo de conquista de um lugar na sociedade por parte destes indivíduos. 
A Língua Brasileira de Sinais, forma de comunicação que utilizam, foi criada em 1994, 
decretada como forma oficial de comunicação em 2002 e apenas em 2010, foram estipuladas 
as obrigações de seus intérpretes.  

A comunicação é um fator preponderante na integração social, já que é a partir dela 
ocorre, segundo Duarte Junior (2002), a movimentação de valores e significados no interior 
de uma cultura. Ela sucede através de símbolos, com os quais, “ [...] o homem transcende a 
simples esfera física e biológica, tomando o mundo e a si próprio como objetos de 
compreensão.” (DUARTE JUNIOR, 2002, p.15). Conclusivamente, Duarte Junior (2002) 
afirma que comunicar é um questão de sobrevivência.  

A pesquisa visa, portanto, efetuar estudos para entender o perfil do portador da 
deficiência indicada, as características cognitivas para o seu acesso à comunicação e a forma 
como ferramentas tecnológicas podem auxiliar neste campo. 

Este debate está diretamente relacionado às questões imbricadas no eixo “Design para os 
povos” proposta pelo Colóquio Internacional de Design 2013, ao refletir a dignificação do 
homem em sua diversidade e atenta para a carência por remodelagens sociais para que as 
produções em design abarquem as diferentes necessidades dos indivíduos. 

 
Métodos 

Este estudo necessitou de três etapas distintas para alcançar o seu objetivo. A primeira 
foi de cunho exploratório e bibliográfico, assinalada pela busca de referenciais sobre “Design 
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para Inclusão” e as característica da comunicação de portadores de deficiência auditiva.  
Por sua vez, na segunda etapa da pesquisa, também de cunho bibliográfico, foram 

investigados exemplos de tecnologias comunicacionais para inclusão social de portadores de 
deficiência auditiva, a partir de um levantamento de estudos acadêmicos cujas temáticas 
abordam desenvolvimentos práticos voltados a esta ação social.   

Na terceira etapa estes exemplos tiveram seus resultados e performances analisados 
criticamente, a partir do conhecimento obtido nas fases anteriores a respeito das 
características e necessidades dos indivíduos pesquisados. 
 
“Design para Inclusão” 

“A lógica da inclusão conforme a Lei da Declaração de Salamanca constitui a essência 
do ideal democrático fundado na lógica da igualdade consensual.” (MONTEIRO, 2006, p. 
299).  

Ainda segundo A Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994) a inclusão deve ocorrer 
independentemente da condição física, social e linguística do indivíduo; devendo contemplar 
pessoas de diferentes capacidades cognitivas, origens, etnias, crenças ou classes sociais.  

Entretanto, a igualdade plena é um devaneio da ingenuidade humana; o que se deve 
buscar é possibilitar a todos, condições, direitos e possibilidades equitativas e justas às 
peculiaridades de cada ser. E para que este objetivo seja alcançado, soluções e métodos 
diferentes devem ser aplicados correspondendo à estas diferentes necessidades. 

Mas o que pode contribuir para facilitar com que as individualidades sejam trabalhadas 
neste novo contexto gerenciado pela política da inclusão? 

Como as diferentes necessidades desta sociedade heterogênea poderão ser supridas? 
“A maioria das soluções é composta de práticas sociais – algumas muito antigas que 

evoluíram em outras sociedades e outros tempos.” Por sua vez “O design está profundamente 
enredado ao nosso dia a dia, e, portanto, sempre conectado à esfera social. Logo, nós 
poderíamos pensar em design como algo relacionado a mudanças sociais.” (BIELING; 
JOOST, 2012, p. 01). 

Concepção esta, que vai de encontro a aquilo que Pazmino (2007) descreve como design 
social. Para a autora, deve-se desenvolver produtos para cidadãos em uma ampla escala 
social, incluindo também aqueles de baixa-renda e com necessidades especiais. 

Neste entendimento, ressaltam-se as possibilidades inclusivas inerentes ao design e suas 
produções. A esta característica, vários enfoques emergem sob diferentes nomenclaturas 
como Universal Design, Design for All, Design for Inclusivity, Inclusive Design, Accessible 
Design, Human-centred Design e Rehabilitation Design. 

As diferenças não são apenas em nível etimológico, mas também na forma como são 
propostos os caminhos para a equalização social. Em um contexto mais amplo, Design for All 
e Universal Design, abarcam conotações equivalentes, revelando o desejo de se atender às 
necessidades do maior número de pessoas. Ou seja, universal significa geral, aquilo que se 
aplica a tudo e abrange todos os indivíduos. 

Por outro lado, o Inclusive Design, denota a introduzir, envolver, abranger, 
compreender, conter, inserir; portanto, destina-se a pessoas com necessidades específicas.  

  
Perante os seus significados etimológicos, design universal e design inclusivo 
podem ser delineados como duas variantes diferentes, sendo o design universal 
responsável pela criação de produtos que possam ser utilizados, de modo equitativo, 
excluindo da sua utilização o menor número de pessoas possível, enquanto o design 
inclusivo passa pela criação de produtos para um público com características 
limitadoras, que necessita de equipamentos que atenuem limitações e permita 
maximizar a sua integração nas actividades diárias. (CRUZ, 2010, p. 05). 
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A despeito das divergências dos caminhos para se alcançar o humanismo, todos estes 
enfoques descrevem, segundo Bispo e Jorge Simões (2006 apud Cruz, 2010, p. 04 - 05), “[...] 
uma abordagem de projecto que visa desenvolvimento de soluções centradas na diversidade 
humana, procurando assim, contribuir para uma sociedade mais justa onde todas as pessoas 
têm direito a igualdade de oportunidades.” 

Sobretudo, Manzini (2010) estabelece que a mudança social em rumo a esta sociedade 
justa, deva vir do que é configurado como “normal”. Este termo, indica aquilo que é 
recorrente, que se apresenta em grande maioria como hábito, característica e habilidade.  

A usabilidade de um produto está diretamente ligada a estes conceitos, pois o designer 
produz aquilo que entende como passível de ser utilizado. Mas em uma ampliação conceitual, 
pode-se destacar que a usabilidade se caracteriza por “[...] todas as interações que tomam 
lugar entre seres humanos e o mundo projetado em que vivem.” (BREMNER, 2008, p. 425, 
tradução nossa). 

Portanto, a contemporaneidade propõe uma discussão à usabilidade de produtos de 
qualquer natureza, revogando as certezas da cultura de massa, abordando o enfoque na 
humanidade, no usuário e possíveis usuários. Deste modo, como afirma Bremner (2008) 
designers devem considerar e reconsiderar as perspectivas dos usuários, necessidades, desejos 
e comportamentos.  

“Sendo assim, o design tem a chance de buscar diferentes formas de incluir pessoas no 
processo de desenvolvimento, como no design participativo. Isto abre espaço para a inclusão 
de conceitos de diversidade ao invés de normalidade.” (BIELING; JOOST, 2012, p. 02). 

Sobretudo, identifica-se que produtos tecnológicos desenvolvidos sob metodologias do 
design contemporâneo, deslocam o foco da normalidade para a diversidade. A necessidade 
desta demanda se torna evidente em Heidkamp (et al., 2010, p. 08) ao afirmar que “Talvez a 
mais notável característica dos seres humanos é sua diversidade.” 

 
Comunicação dos Portadores de Deficiência Auditiva 

Como qualquer língua oficial, a LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, é formada por 
parâmetros regentes de sua execução e compreensão, os quais refletem traços característicos 
do aparato sensorial humano disponível para os indivíduos praticantes.  

Ela se caracteriza como “[...] uma língua visual-espacial articulada através das mãos, das 
expressões faciais e do corpo. É uma língua natural usada pela comunidade surda brasileira.” 
(QUADROS, 2004, p.19). 

Gesser (2009) comenta que é recorrente a crença a respeito de uma universalização da 
línguas de sinais, mas assim como ocorre nas comunidades de línguas orais, cada país tem 
sua(s) própria(s) língua(s).  

Portanto, como qualquer outra língua viva, a LIBRAS é um organismo social 
predisposto a adaptações e segregações, o que possibilita a aquisição de vocabulário e 
expressões, projetando versões regionalistas.  

Da mesma forma que as línguas orais são fundamentadas na execução sonora e 
condicionadas às questões de fonoaudiologia, as línguas de sinais, possuem características 
comuns entre elas, como afirmado anteriormente, devido ao aparato sensorial disponível em 
sua execução. 

Para a comunicação em LIBRAS deve-se atentar aos seus cinco parâmetros: 
configuração de mãos, movimento, orientação das mãos, ponto de articulação e expressão 
facial/corporal. “Estes cinco parâmetros podem ser comparados a ‘pedacinhos’ de um sinal 
porque, no nível morfológico, eles podem ter significados, sendo, portanto, morfemas.” 
(FELIPE, 2007, p. 148). 

Portanto, os sinais em LIBRAS, têm seus significados construídos a partir do 
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encadeamento dos cinco parâmetros. Cada um deles separadamente têm consonantemente 
diversos significados. Ou seja, uma mesma configuração de mão, apresentará sentidos 
distintos de acordo com o tipo de movimento e sua direção, locais do corpo onde será 
articulado, e com a ênfase projetada pelas expressões corporais e faciais. 

Deve-se levar em conta, que estes parâmetros não são desprovidos de uma ordem 
sintáxica. A LIBRAS é um língua complexa, formada por estrutura gramatical, semântica, 
lexical, discursiva e semiótica. “[...] as pesquisas de várias línguas de sinais, [...] mostraram 
que tais línguas são muito complexas e apresentam todos os níveis de análises da lingüística 
(sic) tradicional.” (QUADROS, 2004, p. 20). 

Portanto, como afirma Gesser (2009, p. 13), a resposta para a pergunta: “A língua de 
sinais tem gramática?” é simples: “Absolutamente”. A autora afirma, que contrária à crença 
de que as línguas de sinais são equivalentes à gesticulação mímica, ela é mais eficaz devida a 
sua simplicidade, convenção e legitimação, enquanto as pantomimas possuem diversas 
possibilidades para simbolizar algo.   

Para o cidadão brasileiro portador de deficiência auditiva, a capacidade de execução da 
LIBRAS não é suficiente.  
 

O Decreto Federal no 5626, de 22 de dezembro de 2005, estabelece que alunos com 
deficiência auditiva tenham o direito a uma educação bilíngue nas classes regulares. 
Isso significa que eles precisam aprender a Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
como primeira língua e a Língua Portuguesa em sua modalidade escrita como 
segunda língua. Por isso, a Língua Brasileira de Sinais deve ser adquirida pelas 
crianças surdas o mais cedo possível - o que, em geral, acontece na escola - 
preferencialmente na interlocução com outros surdos (sic) ou com usuários de 
Libras. (NADAL, 2010). 

  
Para Felipe (1983) existem duas formas de bilinguismo: o social, que reflete à 

necessidade de uma determinada comunidade e o individual, que é quando o indivíduo opta 
por aprender uma língua que não a sua materna. 

Os portadores de deficiência auditiva estão inseridos em duas sociedades, o que acarreta 
na necessidade do contato com as duas línguas, ou seja, um bilinguismo social. Desta forma 
facilita-se a promoção do indivíduo devido à maior possibilidade de se quebrar os bloqueios 
de comunicação e, portanto, a integração com a comunidade não sinalizante. 

 
Mobile Lorm Glove   

A luva de comunicação na linguagem Lorm, é um projeto desenvolvido por 
pesquisadores e doutorandos da Berlin University of the Arts (Design Research Lab) no 
intuito de ampliar a integração social de pessoas “surdo-cegas”.  

 
Surdez-cegueira é um duplo enfraquecimento sensorial com a perda combinada de 
visão e audição. A condição sensorial de pessoas surdas-cegas (sic) varia, 
dependendo das razões de sua deficiência. Pode ser tanto congênita quanto causada 
por acidentes ou doenças. É difícil para pessoas surdas-cegas (sic) conectarem-se 
com o mundo exterior devido a falta de uma língua comum. (BIELING; JOOST, 
2012, p. 06). 

 
Os portadores desta deficiência, podem se comunicar através da linguagem desenvolvida 

no século XIX pelo inventor “surdo-cego” Hieronymus Lorm. 
Lorm “[...] é um alfabeto tátil manual, em que cada caractere é designado a certa área da 

mão. O ‘falante’ toca a palma do ‘leitor’ com sua mão para, sequencialmente, desenhar os 
caracteres nela [...]” (BIELING; JOOST, 2012, p. 06). 
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Entretanto, poucas pessoas, “surdo-cegas” e não “surdo-cegas”, conhecem e dominam a 
linguagem Lorm, o que restringe a capacidade da comunicação de portadores desta 
deficiência. 

A Mobile Lorm Glove amplia a integração destas pessoas na sociedade, já que a partir de 
sensores integrados a uma luva, possibilita o envio de mensagens em SMS. Ela “[...] funciona 
como um tradutor simultâneo e torna a comunicação com outros sem conhecimento do 
‘Lorm’ possível.” (BIELING; JOOST, 2012, p. 09).  

 
A pressão têxtil nos sensores do tecido, localizados na palma da luva (FIG. 1), 
permite que o usuário surdo-cego (sic) “tocar” em sua própria mão para compor as 
mensagens de texto. Uma conexão Bluetooth® transmite os dados da luva para o 
usuário do dispositivo portátil. Isto então é encaminhado para o dispositivo portátil 
do receptor na forma de um SMS. Se o portador da Luva Móvel Lorm recebe uma 
mensagem de texto, a mensagem será encaminhada via Bluetooth® do seu 
dispositivo portátil para a luva. Iniciado pela vibração de pequenos motores 
localizados nas costas da luva (FIG. 2), as novas mensagens são percebidas pelo 
usuário devido a padrões de retorno tátil. (BIELING; JOOST, 2012, p. 07). 

 
ProDeaf   

Dois novos aplicativos foram desenvolvidos no Brasil, com o intuito de facilitar a 
comunicação dos portadores de deficiência auditiva. O ProDeaf Tradutor para LIBRAS, 
desenvolvido pela ProDeaf Tecnologias Assistivas com o patrocínio do Grupo Bradesco Seguros, 
e o Hand Talk App, criado pelos sócios Ronaldo Tenório, Carlos Wanderlan e Thadeu Luz. 

O ProDeaf foi elaborado em 2010 como pesquisa no curso de mestrado em Ciências da 
Computação da Universidade Federal de Pernambuco. Segundo a jornalista Monica Campi 
(2013) em sua matéria para a revista INFO Online, este software recém lançado é a primeira 
ferramenta que possibilitou a tradução do português para a LIBRAS em um meio móvel.   

João Paulo Oliveira apud Campi (2013), afirma que a ideia para que sua equipe 
desenvolvesse esta tecnologia, partiu da necessidade de facilitar a comunicação entre os 
demais colegas com o integrante do grupo que porta deficiência auditiva.  

Campi (2013) comenta que a ferramenta tem como objetivo eliminar as barreiras 
comunicacionais especialmente entre pessoas do mesmo convívio social, como parentes e 
amigos que não conhecem a linguagem de sinais.  

O fluxo da comunicação é unilateral, partindo do “falante” para o portador de deficiência 
auditiva, pois como afirma Campi (2013) a ferramenta de reconhecimento e tradução de sinais 
de LIBRAS para o português que continha no primeiro protótipo, não foi aprovada pelos 
avaliadores “não ouvintes”. Foram utilizados 40 portadores de deficiência auditiva durante os 
testes de desenvolvimento do produto.   

A interface que chega ao público, conta, portanto, com um avatar em modelagem de 
simulação tridimensional, que através do reconhecimento de voz ou texto digitado, traduz a 
expressão desejada para LIBRAS, em movimentos animados pré-programados no banco de 
dados do software. O aplicativo conta também com um dicionário Português para LIBRAS.  

A empresa ampliou as possibilidades do software, desenvolvendo sistemas 
complementares. Segundo Campi (2013) foi criada uma ferramenta web para que portadores 
da deficiência e interpretes cadastrem novos sinais em uma plataforma online com a 
utilização do sensor Kinect desenvolvido pela Microsoft. Outro sistema já disponibilizado, é a 
ferramenta tradutora de websites para a LIBRAS. 

A jornalista comenta a repercussão da ferramenta, que em 2011, ainda com um 
protótipo, foi ganhadora da competição “Image Cup da Microsoft”, ajudando a sua 
visibilidade perante as empresas.  
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Hand Talk   

O Hand Talk App por sua vez, como Natália Souza afirma (2013) no Portal G1, recebeu 
em fevereiro de 2013, o premio de melhor aplicativo na categoria de Inovação Social no 
concurso WSA-Mobile promovido pela ONU nos Emirados Árabes. 

O software assim como o ProDeaf, é um tradutor de língua portuguesa para LIBRAS 
intermediado por um avatar em modelagem de simulação tridimensional. Este interlocutor 
entretanto, é dotado de personalidade, causando maior interação com o usuário. Recebeu o 
nome de Hugo e como afirma Souza (2013) seus criadores realizaram estudos de linguagem 
corporal e preocuparam em torná-lo um personagem atrativo. O chef de operações do Hand 
Talk, Thadeu Luz apud Souza (2013) relata que: “Usamos uma tecnologia 3D, onde 
chegamos à conclusão que Hugo deveria ser magro, com uma cabeça grande e dedos finos 
para facilitar na gesticulação.” 

Este aplicativo, desenvolvido em Alagoas, não conta com um dicionário como o 
ProDeaf, entretanto, além da tradução a partir de captação sonora e digitação, também utiliza 
do recurso de conversão de mensagens textuais fotografadas em LIBRAS.  

Além da versão gratuita, a empresa comercializa o HT Plus, destinado à soluções 
coorporativas, tais como tradução de LIBRAS em Totens e Tvs indoor. 

 
Resultados   

A Mobile Lorm Glove é uma grande fomentadora de integração, na medida em que 
amplia as possibilidades de comunicação de surdo-cegos com aqueles que desconhecem a 
linguagem Lorm. Este produto torna a situação extremamente restrita dos portadores desta 
deficiência em um campo vasto, já que o contato por SMS é algo extremamente difundido na 
contemporaneidade. 

Sua tecnologia recondiciona o sistema de comunicação pré-existente para os indivíduos 
com este duplo enfraquecimento sensorial. Ele previa a dependência do conhecimento da 
linguagem Lorm pelos dois agentes da comunicação, como também a relação de proximidade, 
pois a sua execução é através do tato.  

Com a utilização do recurso da tradução dos sinais Lorm em texto SMS e texto SMS em 
Lorm, não se faz mais necessário o conhecimento da linguagem por ambos membros da 
conversa assim como a distância entre os mesmo não impede a comunicação. 

As outras duas produções tecnológicas diferentemente, não possibilitam um dialogo, já 
que a mensagem terá como emissor apenas o agente “falante” e como receptor o portador de 
deficiência auditiva. Como foi afirmado na descrição do aplicativo ProDeaf, a ferramenta que 
possibilitaria o percurso contrario da mensagem, não foi aprovado em seu protótipo.  

Os testes foram feitos com luvas especiais; cujo movimento dos gestos feitos pelos “não 
ouvintes”, era captado pela câmera do celular e traduzido para o ouvinte. Entretanto, este 
recurso não contempla todos os cinco parâmetros da LIBRAS. Para um resultado mais 
condizente com as características desta linguagem seriam necessários sensores espalhados por 
todo o corpo, inclusive o rosto, pois as expressões faciais são elementos desta linguagem, ou 
um sensor de escaneamento visual com um grau elevado de detalhamento e descrição 
perceptiva tridimensional.   

A biblioteca de ambos os softwares se encontra em desenvolvimento e a proposta de 
fomentação via web para o ProDeaf, é uma ótima maneira de  contribuição para o 
enriquecimento deste banco banco de dados. Alguns detalhes devem ser levados em conta, 
como por exemplo a lógica do vocabulário em LIBRAS. Muitas das palavras, ainda são 
traduzidas a partir de datilologia, ou seja, a forma de soletrar em gestos, pois não existe sua 
referencia simbólica arquivada. 

Colóquio Internacional de Design – Edição 2013: Design para os Povos 66



Por fim, vale ressaltar, que ambos os tradutores de LIBRAS apesar de serem divulgados 
como “em tempo real”, necessitam de certo tempo de rendering, ou seja, transformar os dados 
em imagem animada.      

 
Conclusão   

As produções tecnológicas apresentadas neste estudo contemplam os ideais do design 
social / para inclusão ao se direcionarem para o indivíduo que se localiza externamente ao 
rígido conceito de “normalidade”. Dignificam o ser humano ao transcender esta restrição 
conceitual e abarcar a humanidade em totalidade como referência de usuário. 

A soma de potencialidades tecnológicas e reflexões sobre a diversidade reorganizam os 
conceitos sociais em um ciclo virtuoso, em que os produtos beneficiam os portadores de 
deficiência, que, portanto, podem ampliar o seu potencial e contribuir para a progressão 
social. 

É notório na análise feita a respeito das ferramentas, que nem todas as necessidades são 
supridas de acordo com restrições tecnológicas para tal. Portanto, deve-se atentar para que um 
produto é sempre um passo para uma próxima solução.   

Assim, a relevância em se seguir a conceituação do design contemporâneo não é 
encontrar uma solução final, mas manter a pesquisa do produto em constante atualização e 
servir como subsídio para outras propostas serem desenvolvidas por diferentes equipes.  
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Resumo 

 
Este trabalho surge das reflexões sobre as diversas maneiras de interação entre o design e o 
artesanato. Tendo por objetivo compreender como se dão as relações entre os profissionais 
destas áreas no contexto do Atelienave (espaço de produção das obras de arte do artista 
Ernesto Neto), baseamo-nos na noção de “improvisação” de Ingold e Hallam (2007) para 
analisar as relações observadas no ambiente citado bem como as questões colocadas por 
Ingold (2012) acerca da noção de projeto contínuo versus a ideia de projeto anterior à 
materialização. 
 
Palavras-chave: design – artesanato – improvisação 

 
Abstract 
 
This work arises from reflections on the different ways of interaction between design and 
craftsmanship. With the objective to understand the relationships between professionals from 
these areas in the context of Atelienave (Ernesto Neto’s art studio), we rely on Ingold and 
Hallam’s (2007) idea of “improvisation” to analyze the relationships observed in the studio 
as well as the issues raised by Ingold (2012) around the notion of ongoing project versus the 
idea of project prior to materialization. 
 
Keywords: design – craftsmanship - improvisation 
 

 

Colóquio Internacional de Design – Edição 2013: Design para os Povos 70

mailto:elisa.nk@gmail.com
mailto:zoy@esdi.uerj.br


Introdução 
Esse trabalho se insere no contexto da pesquisa de mestrado de Elisa Kuschnir, voltada 

para as relações entre o design e o artesanato, orientada pelos professores João de Souza Leite 
e Zoy Anastassakis, na Esdi/UERJ. Buscando entender o papel social do design na 
contemporaneidade,  o artigo surge a partir de reflexões acerca das diferentes maneiras de 
interação entre o design e outras áreas profissionais e do questionamento sobre como estes 
encontros podem criar oportunidades de relacionamento e aprendizados significativos para a 
reflexão e para o desenvolvimento da profissão no campo do design. Focando nas interações 
entre o design e o artesanato, temos por objetivo discutir como se dão as relações entre os 
profissionais no contexto específico do Atelienave, espaço de produção das obras de arte de 
Ernesto Neto.  

A organização da produção das obras no Atelienave combina as atividades de design e 
produção artesanal. Portanto, parece ser “boa para pensar” os diversos modos de interação 
entre os profissionais (designers e artesãos), bem como as questões colocadas por Ingold 
sobre a noção de projeto “on going” (INGOLD, 2012, p.29). Embora se apresentem no 
ambiente de produção de obras de arte, as relações aqui descritas não pretendem dar conta da 
discussão acerca do estatuto da obra de arte (ou da representação social) deste artista, mas 
sim, dos procedimentos acionados para sua construção.  

Além disso, o artigo é uma reelaboração da pesquisa etnográfica apresentada para o 
curso Diálogos interdisciplinares entre Design e Antropologia, ministrado por Anastassakis 
em 2013, no PPDESDI. Assim, no que tange à metodologia, o trabalho foi realizado em dois 
momentos: o primeiro, quando Kuschnir, aluna de mestrado e assistente do artista, realizou 
uma pesquisa de campo e gerou os dados que foram, num segundo momento, analisados por 
ambas as autoras. 

Por ser este espaço o ambiente de trabalho de Kuschnir, foi preciso “reenquadrar” 
(Anastassakis, 2011, p.16) sua visão sobre o contexto estudado na tentativa de desnaturalizar 
os processos de produção nele realizados. Assim, a proximidade da autora com o processo de 
confecção das peças de crochê, por ser ao mesmo tempo pesquisadora e assistente no 
desenvolvimento de projetos do atelier, influencia este trabalho no sentido em que a produção 
do distanciamento (DUARTE e GOMES, 2008 , p. 33) foi necessária, tendo Kuschnir passado 
pelo “processo de autoconsciência e de reflexividade” (ibid., p. 32) sobre sua função no 
espaço. Deste modo, as considerações apresentadas a seguir são, em parte, produto destas 
reflexões. 

 
Noções de criatividade no trabalho de Ernesto Neto 

Ernesto Neto (nascido em 1964, no Rio de Janeiro), possui uma produção 
diversificada, influenciada por artistas neo-concretos brasileiros, que envolve desde desenhos 
e fotografias a esculturas rígidas ou flexíveis em diversos materiais. A maioria de seus 
trabalhos convida os visitantes a participarem e interagirem com a obra e entre si. Neto expõe 
no Brasil e fora dele. alguns exemplos recentes são: O interior está no exterior, Casa de Vidro 
Lina Bo Bardi, São Paulo, 2013;  Ernesto Neto: O Bicho SusPenso na PaisaGen, Faena Art 
Center, Buenos Aires, 2011 e Ernesto Neto: The Edges of the World, Hayward Gallery, 
Londres, 2010. É no Atelienave, em dois sobrados interligados na região portuária do Rio de 
Janeiro, que se organiza e se desenvolve a produção do artista: desde a concepção, à 
experimentação e produção de suas obras.  

Tendo como fio condutor a discussão acerca das noções de criatividade, foram 
selecionadas para análise nesse artigo duas peças confeccionadas com a técnica citada: A vida 
é um corpo do qual fazemos parte (AV1), 2012 e Inspiring Spiral Us (ISU), 2013, das quais 
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situações foram destacadas como exemplos para a reflexão proposta. A possibilidade de 
comparação entre elas é relevante pois entendemos, de acordo com Ricoeur (2011), que é a 
partir do modo comparativo que se construirá o sentido da noção de criatividade discutida a 
seguir. Ao eleger trabalhos diferentes, porém tecnicamente semelhantes, pode-se perceber as 
sutilezas descobertas ao longo deste processo que inclui, inevitavelmente, a passagem do 
tempo e experimentações tanto no nível da técnica, quanto no do material.  

No que diz respeito à localização temporal de AV e ISU na trajetória de Ernesto, 
apesar de a corda permear todo seu trabalho, as obras de crochê surgem como um 
desenvolvimento contínuo apenas em 2010. Se antes os tecidos que Neto usava eram tecidos 
prontos, desta data em diante, malhas passam a ser trançadas2 a partir da corda por artesãos 
contratados. Dengo (2010) foi a primeira exposição composta majoritariamente por peças de 
crochê (gotas de corda com bolinhas de plástico). Porém, somente um ano depois Ernesto 
desenhou um trabalho de crochê sobre o qual os visitantes podiam caminhar: O Bicho 
SusPenso na PaisaGen.  

Desta forma, na medida em que “marcam o passado” (INGOLD e HALLAM, 2007, p. 
10), as primeiras obras de crochê poderiam ser consideradas inovações na trajetória 
profissional do artista. Contudo, é somente no sentido proposto por Ingold e Hallam que 
poderíamos considerá-la como tal: discutindo as noções de criatividade e improvisação 
cultural, afirmam que a inovação não é caracterizada por quebrar convenções, mas por 
expressar pontualmente o conceito de criatividade - por meio de produtos, de resultados (ibid., 
p. 2).  

O processo de desenvolvimento das peças suspensas de crochê (PSC3), sobre as quais 
pode-se caminhar, é o objeto desta comunicação. Entende-se aqui, que AV e ISU, situadas 
neste grupo, não resultam da repetição dos procedimentos realizados para a confecção da 
primeira peça desta natureza. Isto, não só por apresentarem desenhos diferentes (e, 
consequentemente, algumas particularidades), mas principalmente porque nesta pesquisa, 
considera-se que o processo de desenvolvimento das PSC é único e contínuo, sendo cada 
trabalho realizado um ponto nesta trajetória. Quando os estudos do atelier se iniciaram nesta 
direção, as possibilidades construtivas das PSC não eram prescrições detalhadas. Havia uma 
meta, traçada a partir do desenho do artista, mas a forma final do objeto e “as etapas 
necessárias para se chegar lá” (TURNBULL, 1993, In INGOLD, 2012, p. 27) não eram 
totalmente conhecidas, tendo sido elaboradas ao longo do tempo. Assim, ao contrário do que 
afirmaria Paley (2006 In INGOLD, 2012, p. 23), não só a primeira peça, como cada uma de 
suas subsequentes seriam resultados de projeto, nos termos de design, e não apenas 
reproduções mecânicas de um processo pré-estabelecido. 

A primeira PSC poderia ser localizada por Liepe (2001 In INGOLD e HALLAM, 
2007, p.2) como o momento em que a “criatividade verdadeira” se manifestou no trabalho de 
Ernesto. Da mesma maneira, se poderia compreender que as PSC subsequentes seriam 
manifestações de “criatividade convencional” ou uma “mais convencional exploração de 
possibilidades dentro de um certo conjunto de regras” (ibid.). Todavia, este trabalho alinha-se 
a uma visão oposta à de Liepe, de acordo com Ingold e Hallam (op. cit.), que questionam o 
conceito de criatividade e desafiam a oposição entre novidade e improvisação. 

Se, sob o ponto de vista do resultado, a ideia de inovação (INGOLD e HALLAM, 
2007) cabe às PSC, sob o ponto de vista do processo, a noção de improvisação (ibid.) 
favorece a compreensão do modo como a criatividade se manifesta nos procedimentos 
necessários para sua realização. Ingold e Hallam colocam que, como “... nenhum sistema de 
códigos, regras e normas pode antecipar todas as circunstâncias possíveis” (ibid., p.2), é 
preciso improvisar a todo momento. Para esses autores, a improvisação seria generativa, 
relacional, temporal e “a maneira como agimos” (ibid., p.1), quatro pontos presentes no 
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processo de pensamento e “efetuação” das PSC, dentre os quais o aspecto temporal se 
destaca, tornando importante dizer que o entendimento de tempo do qual se fala aqui é o de 
duração. Conforme afirma Henri Bergson (1911 p. 4-5 apud INGOLD e HALLAM, 2007, p. 
11), um progresso contínuo de interferência do passado sobre o futuro, que cresce na medida 
em que este avança.  

Sendo AV e ISU parte do grupo das PSC, pode-se localizar em seus processos os 
quatro aspectos acima citados. AV, desenvolvida para uma exposição em Tóquio, em 2012, é 
constituído por corda e bolinhas de plástico, possui 7,8 x 7,8 x 14,8 metros e foi concebido 
em duas peças separadas que se encontram: “caminho”4 e “plataforma”. O caminho se 
caracteriza por um longo túnel inclinado e sinuoso que leva à plataforma, um conjunto plano 
cerca de 4 metros distante do chão (cf. figura 1). Já ISU, foi vendida e desenhada em 2013 
para uma empresa de artigos esportivos e sua vista de cima possui o desenho de uma espiral. 
O trabalho apresenta 5,8 x ø 3,4 metros e foi montada no atelier antes de ser enviada a Los 
Angeles (cf. figura 2).  

 
  

 
Figura 1. A vida é um Corpo do qual fazemos parte, 2012 

 

 
Figura 2. Inspiring Spiral Us, 2013. 
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Como dito, AV e ISU fazem parte de um processo de estudo mais amplo no qual, em 
cada ocasião, se aprende algo novo com o material e as maneiras de lidar com ele. Com a 
inserção desta técnica no trabalho de Neto, o atelier como um todo teve que incorporar novos 
aprendizados e, a partir da experiência com trabalhos anteriores (mesmo que de outros 
materiais) e do próprio fazer crochê, estudar as possibilidades para a confecção dos elementos 
das peças e de sua montagem. 

 
Improvisação no desenvolvimento das peças suspensas de 
crochê 

AV e ISU são compostos por parede, teto, caminho e ilha de corda trançada. Cada 
elemento das PSC possui uma nomenclatura e uma receita de tessitura próprias que foram 
criadas, estudadas e recriadas no atelier. As paredes e o teto dos trabalhos são compostos por 
células – rodelas de crochê -, extensores - usados para a fixação da peça no teto -, tiras - 
acabamento da parte inferior das paredes e elemento de conexão com os tubos do caminho -, 
lábios - portas do trabalho - e preenchimentos - espaços gerados entre os módulos e os outros 
elementos da parede e do teto, ocupados por tramas de corda. O caminho e a ilha são 
compostos de tubos de crochê e bolas de plástico com as quais eles são preenchidos. Existem 
tubos simples, tubos cônicos, tubos curvos e tubos em formato de toros. Devido as diversas 
formas, a confecção de cada um dos tipos existentes exige uma receita de tessitura 
diferenciada. 

A disposição dos elementos que compõem as peças de crochê é variável e depende das 
dimensões definidas para o trabalho e da escolha do material (tipo da corda que será usada e 
cores nas quais ela será produzida). Estes critérios são estabelecidos por Neto e passados 
adiante para o “escritório” onde o processo terá continuidade. A sala onde Neto trabalha fica 
no terceiro andar do sobrado ocupado pelo atelier. Quando surge a oportunidade de expor 
uma peça nova, ele costuma desenhá-la sobre a planta baixa do espaço onde será exibida. 
Depois de “construir a peça na cabeça”, Neto costuma gerar um desenho em forma de vetor, 
contudo, em alguns casos, um desenho livre é transposto para o computador para que os 
ajustes, principalmente das dimensões, sejam feitos. Em seguida, passa para Elisa (autora do 
artigo), Glaucia ou Marcelo a continuidade do trabalho. 

Trabalham no segundo andar Marcelo que é designer; Glaucia, artista plástica, Elisa, 
também designer; Carmen, designer e produtora do artista e Leandro, funcionário mais antigo 
de Neto, que cuida das questões financeiras do atelier. Quando o desenho de Neto é passado 
para o escritório, a planificação das paredes da obra é a primeira etapa a ser executada. É 
preciso distribuir os extensores com base no contorno das paredes, o que é feito 
estrategicamente - antes da distribuição de rodelas – afim de garantir as curvas desenhadas 
pelo artista.  Outra etapa a ser cumprida de início, é o corte do caminho da peça em partes, o 
que definirá o comprimento e o formato dos tubos a serem produzidos.  

É preciso saber, de início, qual tipo de corda será usado, para que se possa calcular a 
distorção que as células irão sofrer com o peso da peça e o peso dela com pessoas dentro. Por 
apresentar variações de combinação de materiais, o tipo de corda determina a distribuição dos 
módulos na parede (para que as alturas e comprimentos desejados sejam atingidos) bem como 
define a quantidade e o tamanhos das rodelas e a estrutura de montagem destas sobre a 
planificação da peça.  

Em AV, Neto desejava obter 2 metros de altura no caminho e 2,3 metros na 
plataforma, assim, as partes do trabalho possuíam estruturas de montagem diferenciadas. Em 
ISU, diferentemente de ambas as partes de AV, a altura da parede deveria ser de 2,5 metros. 
Contudo, como as cordas usadas no trabalho produzido em 2012 eram de um tipo e as usadas 
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na peça de 2013, de outro, os tamanhos dos módulos para ISU deveriam ser diferentes dos 
utilizados na peça anterior apesar da estrutura de montagem ser a mesma da plataforma de 
AV. Este dado foi obtido a partir de um teste realizado por Marcia e Jocilene5 antes da 
produção de ISU. Observa-se, então, que a experiência realizada influenciou toda a montagem 
de ISU, deixando explícito o diálogo existente entre a prática com o material e o desenho da 
estrutura da peça, entre o primeiro e o segundo andares do atelier. Assim, se as disposições de 
rodelas e extensores são inicialmente propostas pelo segundo andar, podem ser modificadas 
dependendo do resultado que apresentem nos testes ou na própria instalação da peça. 

As etapas descritas até aqui evidenciam o aspecto generativo da improvisação: a ideia 
de que a capacidade de criação está não apenas no momento em que algo de novo de 
concretiza, mas durante todo seu processo de construção e uso (INGOLD e HALLAM, 2007, 
p.4). Ainda que o desenho inicial seja de Neto, ao estudarem e definirem mais precisamente 
as formas da peça o atores do segundo e do primeiro andar influenciam diretamente no 
resultado do trabalho que é revisto pelo artista que assina a obra. 

A organização das etapas do trabalho costuma ocorrer enquanto as cordas estão sendo 
produzidas e envolve algumas tarefas, tais como: a definição dos pontos de fixação da peça; a 
organização, por tons e quantidades, componentes que devem ser produzidos de maneira que 
a divisão do trabalho seja justa entre os artesãos e a elaboração de receitas individuais para a 
produção dos tubos. Se a primeira dessas tarefas diz respeito ao espaço onde a peça será 
instalada, externo ao atelier, as seguintes são referentes à produção envolvida diretamente 
com o atelier. Essas informações costumam ser impressas em três vias: uma para o 
responsável no escritório; uma para Jocilene, que, no primeiro andar, compila informações de 
peso dos componentes e ordena as etapas de produção da peça e outra, dividia em duas, é em 
parte entregue aos artesãos e, em parte colada na parede do atelier servindo como referência 
para a montagem das células. A distribuição dessas vias é um dos indicadores da passagem da 
informação do segundo para o primeiro andar, que muitas vezes extrapola os limites do atelier 
quando chega à casa dos artesãos.  

É preciso, entretanto, dizer que o pensamento estrutural destas obras está presente nos 
três andares. Isso porque tanto Neto, quanto os designers no escritório e os artesãos, pensam e 
testam a confecção das peças, gerando modificações pontuais não só na maneira de fazer o 
crochê, mas também nas etapas do processo – constantemente modificadas ou incorporadas. 
Levando em conta que possuem origens e histórias de vida distintas, as trocas e negociações 
travadas entre as pessoas no Atelienave constituem um dos fatores que possibilitam as 
mudanças citadas acima. Neste sentido, fica evidente a presença do aspecto relacional da 
improvisação uma vez que se trata da vida social, ou seja, das relações mutualmente 
constitutivas entre pessoas que, através das quais, participam continuamente em seus “vindo-
a-ser” (INGOLD e HALLAM, 2007, p.6).  

No atelier, os ‘modos de vida’ são enredados e mutuamente responsáveis pela 
continuidade do grande processo de desenvolvimento das PSC. O fato de o aspecto relacional 
ser determinante para o trabalho de Neto fica ainda mais claro a partir da fala do próprio 
artista que entende (comunicação oral) os agentes do atelier uma espécie de “material 
humano” e procura entender as personalidades das pessoas para definir o trabalho que passa 
para cada um, buscando “dançar com as potencialidades” individuais. De certo modo, alguns 
trabalhos só acontecem por que especificamente aquelas pessoas estão lá, “é uma questão de 
oportunidade”, como também afirma o artista. A possibilidade de conversar com cada um 
(tanto no escritório quanto os artesãos) sobre assuntos específicos influencia diretamente os 
modos de pensar e executar suas obras. 

O grupo de pessoas que prestam (ou já prestaram) serviço para o atelier trançando as 
cordas é heterogêneo. Sua formação teve a ver, inicialmente, com a ligação que seus 
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integrantes possuem com o artista ou seus funcionários e, posteriormente, da conexão destes 
integrantes com outras pessoas. Por exemplo, Dona Crene, é mãe de Jocilene (e foi quem 
ensinou à maioria dos outros artesãos a técnica do crochê), e Selma é vizinha de Marcia. 
Quando a primeira grande PSC, foi realizada, o número de artesãos era alto e o trabalho era 
constantemente conferido por Jocilene ou D. Crene. Com o passar do tempo, conforme 
ocorreu em AV e ISU, isso se tornou desnecessário pois o grupo diminuiu justamente em 
função da produtividade e da qualidade do resultado gerado por cada um. Qualidade esta, 
atingida com a prática recorrente da atividade de fazer crochê, de maneira que, hoje, pode-se 
identificar uma maior uniformidade nas tramas. Deste modo, evidencia-se o aspecto temporal 
da improvisação: como nenhum sistema de repetição é perfeito, é justamente por causa das 
imperfeições e das continuas correções que pede o sistema, que toda repetição envolve o 
improviso (ibid., p. 10). 

Os artesãos atualmente envolvido com o atelier formam um grupo de cerca de dez 
pessoas, que podem escolher tecer elementos em casa ou no atelier. Participaram da produção 
de AV, D. Crene, Cupim, Selma, Jorge e Teresa, além de Jocilene e Marcia. A confecção de 
células e de extensores foi feita na casa dos artesãos e os tubos, em sua maioria, dentro do 
atelier. Os extensores de AV, inicialmente produzidos no comprimento indicado pela receita, 
foram posteriormente alongados para atingir o pé direito do espaço de exposição, informação 
desconhecida no início do trabalho. Esta situação ressalta o fato de que, mesmo sendo 
planejada, a produção do trabalho é afinada conforme as exigências das situações no 
momento em que elas ocorrem (INGOLD, 2012, p. 27). Assim, neste momento (e em 
diversos outros), tanto o “escritório”, quanto os artesãos precisaram encontrar uma maneira de 
“lidar com o processo conforme ele foi acontecendo” (ibid.). 

Arqueiro é um dos artesãos ligados ao atelier e teve papel determinante neste sentido, 
travando um diálogo direto com Neto, decisivo para o desenvolvimento das PSC. Foi na 
relação de Arqueiro com Ernesto  que muitas soluções técnicas e estruturais surgiram e foram 
estudadas. A utilização do principio de nesgas para tecer os tubos curvos é um exemplo disso: 
partindo da ideia de Neto, Arqueiro, Marcelo e Jocilene iniciaram um estudo sobre como 
fazê-lo que acabou por ser adotado sempre que uma PSC apresenta arcos em seu caminho.  

A técnica de construção com nesgas se mostra mais complicada do que a tessitura dos 
tubos simples e é comum, que os tubos que curvos e/ou cônicos sejam tecidos no atelier, uma 
vez que o trabalho feito na companhia do resto do grupo possibilita a troca de informações e 
facilita a manutenção dos padrões de produção. Por este motivo, apenas os tubos simples da 
plataforma de AV foram tecidos nas residências de Selma e Jorge, que confirmaram sentir-se 
confiantes em tecer as unidades por conta própria. Ao contrário, a produção dos componentes 
de ISU (dividia entre Jocilene, Marcia, Selma e Tereza) incluiu, além dos extensores e 
rodelas, a tessitura dos tubos, mesmo que curvos, por Jocilene, D. Crene (sua mãe) e Sara (sua 
irmã). Seria a proximidade, a relação de parentesco com D. Crene, o que faria com as Jocilene 
e Sara, mas não Selma e Jorge, se sentissem confiantes para tecer curvas? Ou teria o tempo 
passado e a experiência adquirida entre as produções de AV e ISU (cerca de seis meses) 
deixado Jocilene e Sara mais confiantes?  

Uma vez que, como diria Viveiros de Castro (In SZTUTMAN, 2008, p.88), não se 
pode colocar as palavras “na boca dos outros”, a resposta é incerta até que se direcione estas 
perguntas aos artesãos. Para este antropólogo, seria justamente esta a “vantagem dos 
etnólogos”: poder perguntar “às pessoas que eles estudam o que elas pensam a respeito” 
(ibid.). Entretanto, como exercício, pode-se imaginar que a confiança identificada em Jocilene 
e Sara para tecer tubos curvos seja uma combinação de ambos os fatores relacional e 
temporal, característicos da improvisação tal como já fora apresentada.  
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As paredes das obras são montadas no atelier a partir da conexão das células e dos 
extensores. É preciso estender a rede de elementos conectados no chão e esticá-la para gerar 
os espaços vazios que, ao serem preenchidos, unem os elementos da parede entre si e com os 
do teto. Esses componentes costumavam ser montados de acordo com a forma final da parede 
desejada, inclinados, o que mudou com a montagem das células de AV. No momento em que 
se percebeu que o aclive desejado para as paredes poderia ser garantido apenas pela 
distribuição de pontos entre as rodelas, o processo de preenchimento6 se acelerou pois mais de 
uma seção de parede passou a ser lacrada ao mesmo tempo. Em ISU, então, Jorge já sabia que 
a inclinação das paredes poderia ser controlada dessa maneira (cf. figura 3).  

 

 
Figura 3. Montagem das células da parede de ISU 

É interessante observar que a concepção das obras se dá no terceiro andar vai sendo 
transformada e materializada conforme “desce as escadas”: Neto passa o trabalho para o 
escritório e, no segundo andar, o desenho é transformado em projeto, ou seja, é interpretado e 
planejado. São os funcionários do escritório que, entre outas etapas, formalizam o desenho, 
dividem o trabalho e coordenam o processo de materialização. A confecção, quando se trata 
de um PSC, se dá no primeiro andar. Assim, se o desenho dessas obras pode ser representado 
pelo terceiro andar, uma vez que é onde Neto trabalha, o desenvolvimento do projeto e o 
planejamento do trabalho se dão no segundo pavimento. A produção e a montagem, bem 
como o trabalho artesanal, encontram-se na maior parte do tempo no primeiro pavimento.  

Os três andares comunicam-se o tempo inteiro, no ‘sobe e desce’ das escadas as 
informações são trocadas. Esse fluxo de comunicação das descobertas e das mudanças 
propostas pelos agentes do atelier sugere que a improvisação, o exercício da criatividade nos 
processos de produção das obras de Neto, é inseparável da matriz de relações sociais na qual 
está inserida (INGOLD e HALLAM, 2007, p. 9).  

 
Considerações finais 

Apesar da visível unidade no resultado das obras de crochê e nos elementos que as 
compõem, seus processos de confecção apresentam diferenças no que diz respeito às soluções 
técnicas empregadas. Muitas destas soluções são postas em prática de forma planejada, 
embora, como explícito na seção anterior, elas costumem surgir no ‘primeiro andar’, na lida 
com o material, e sejam passadas para o segundo e terceiro andares, sendo incorporadas ao 

Colóquio Internacional de Design – Edição 2013: Design para os Povos 77



modo de pensar e organizar a produção. Novamente, fica claro que a maneira como se age 
(ibid., p.12) no atelier está de acordo com o que definiu-se aqui como improvisação, uma vez 
que, para que o processo se mantenha e se ‘aperfeiçoe’ precisa responder a constantes 
transformações.  

Deste modo, lembrando que o presente trabalho se insere na discussão mais ampla da 
pesquisa de mestrado já citada, a noção de improvisação como expressão da criatividade em 
processos se mostra como uma chave para observar e pensar os fazeres, tanto do design 
quanto do artesanato, sejam eles acionados no Atelienave ou em outros contextos a serem 
estudados. 

Propomos, então, a mesma pergunta que Ingold (op. cit., p. 29) se faz: como 
diferenciar design de making?, como lidar com a noção de projeto contínuo, “on going”, 
versus a noção de “foresight” (DAWKINS, 1986, p.5 In INGOLD, 2012, p.24), projeto 
anterior à materialização? A experiência do Atelienave sugere que a maneira como os 
designers, artesãos e outros atores agem neste ambiente poderia ser caracterizada mais como 
uma questão de “antecipação” do que de “preconcepção” (INGOLD, 2012 p. 27), abrindo 
espaço para a improvisação (ibid., p. 29) na sequência de procedimentos planejada para a 
confecção das PSC. Seria um tipo diferente de “foresight”, tal qual o necessário para a 
improvisação “intrínseca ao próprio processo da vida social e cultural” (INGOLD e 
HALLAM, p.19) a qual é produzida e reproduzida e não meramente aplicada e transmitida. 

Contudo, as ideias de projeto contínuo e projeto anterior à materialização, embora 
tenham aparecido neste trabalho, foram ainda pouco exploradas e devem ser melhor 
discutidas. Como proposto por João de Souza Leite (comunicação oral), uma investigação 
sobre a natureza da razão como exercício intelectual é uma caminho para o aprofundamento 
que se mostra necessário. Além disso, outras questões observadas durante a pesquisa, porém 
destoantes do foco deste artigo, merecem ser exploradas adiante. A transmissão do ‘saber-
fazer’ tanto no design quanto no artesanato (aqui representado pelo crochê) é uma delas. Por 
isso, a pesquisa realizada no Atelienave fornece algumas pistas para o seguimento da pesquisa 
de mestrado de Kuschnir, ainda em processo.  
 
Notas 
1 Optamos por abreviar os títulos das obras para facilitar a narrativa. 
 
2 É importante ressaltar que em peças como AV e ISU, o crochê é feito com as mãos, 
alterando a escala dos nós da trama em relação à maneira como são usualmente 
compreendidos. 
 
3 Optamos por abreviar também a categoria das peças em questão. 
 
4 “Caminho”, no caso de AV, se refere a uma das duas peças que o constituem. Não está em 
oposição à noção de caminho relativa aos tubos sobre os quais se pisa, mas não se limita a ela. 
 
5 Marcia e Jocilene são costureiras e participam dos trabalhos de crochê.  
 
6 O preenchimento surgiu no momento em que as rodelas do teto de Dengo estavam sendo 
conectadas. Neto percebeu, enquanto costurava um crochê no outro, que o que estava fazendo 
era justamente o processo inverso da tessitura das células: partindo dos perímetros exteriores, 
se enrolando em direção ao centro na forma de uma espiral. Esta ocasião merece atenção pois 
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ressalta o fato de que nem todas as soluções são previamente projetadas ao longo do 
desenvolvimento das PSC. 
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Resumo 
 
Este artigo investiga a associação da lógica de gestão de marca ao contexto da indústria 
musical. Entendendo bandas e artistas como marcas culturais, o branding é observado como 
possível potencializador da conexão entre artista e públicos e o design visto como mediador 
de tal processo. 
 
Palavras Chave: Branding; Música; Design e Gestão de Marcas. 
 
 
Abstract 
 
This article explores the association of brand management logic to music industry. 
Understanding the bands and artists as cultural brands, branding is looked upon as capable 
of potencialize the connection between artist and public, and design seen as mediator of such 
process. 
 
Keywords: Branding; Music; Design and Brand Management.  
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Mercado musical e contexto:  
Nas últimas duas décadas, no começo do século XXI, o mundo da música tem 

observado grandes mudanças na dinâmica mercadológica entre artistas, consumidores e 
intermediários. “A internet, o MP3, as redes sociais transformaram de forma contundente o 
consumo de música (...)” (VLADI, 2011 p.70). Diversos autores como Huygen (2009) e 
DeMarchi (2010) apontam como esses rápidos desenvolvimentos tecnológicos observados 
nos últimos anos da década de 90 incitam alterações na cadeia produtiva musical que havia se 
configurado e estabelecido durante o século XX. Se por um lado estas mudanças apresentam 
diversos desafios a serem superados, por outro uma nova gama de oportunidades se faz 
presente. 

Como fatores negativos aponta-se, em primeiro lugar, a qualidade intangível 
readquirida pela música com o advento d os formatos digitais. Se com a invenção do 
fonograma no final do século XIX a música adquire a característica tangível necessária para 
se tornar um produto (IAZETTA, 2001), os formatos como o mp3 tornam esse produto um 
bem facilmente distribuído entre seus próprios usuários pela criação de cópias. Huygen 
(2009) aponta esta característica da música como bem não rival, ou seja, sua posse por um 
usuário não restringe a posse do outro: 

 
O formato físico que contém músicas, filmes e jogos são bem rivais, mas a 
informação ou os arquivos propriamente não o são. Isso permite os consumidores o 
compartilhamento de músicas ou filmes adquiridos fazendo-os acessíveis a outras 
pessoas, em retorno ao ganho de acesso a conteúdo criativo que os outros 
arquivaram em seus computadores em formato digital. (HUYGEN, 2009 p.15) 
 

Como causa consequente observa-se um aumento de consumo da música que não 
corresponde necessariamente às vendas: A Federação Internacional da Indústria Fonográfica 
(IFPI) aponta que entre os anos de 2004 e 2010 o consumo de música cresceu mais de 100% 
enquanto o mercado fonográfico caiu cerca de 31%. Constata-se, portanto, o eminente 
encolhimento da indústria fonográfica. 

Por outro lado, é possível destacar alguns pontos positivos no contexto tecnológico 
atual. Em primeira instância, observa-se como o acesso dos artistas aos seus ouvintes fica 
cada vez mais potencializado. Canais como o Youtube e o Myspace aparecem como pontos de 
exposição para bandas independentes.  Como consequência, Nogueira (2011) aponta que cada 
vez mais artistas podem explorar nichos específicos do mercado musical: 

 
Gêneros que, até então, tinham pouca visibilidade por não representarem um 
produto de retorno comercial, como a música pop instrumental, passam a encontrar 
relevância ao somar, na internet, pequenas parcelas de público interessadas neste 
tipo específico de produto. Por isso, em uma realidade que dá espaço de consumo 
para um número incalculável de artistas, em oposição à limitação física-
orçamentária das gravadoras tradicionais , pensar em mercados de nicho parece 
fazer mais sentido do que uma lógica única para se lidar com a cultura de consumo. 
(NOGUEIRA, 2011 p.147) 
 

O consumo de música passa, portanto, a ser mais diluído e menos centralizado 
(VLADI, 2011). 

É interessante ressaltar ainda a facilidade de produção independente da música, 
observando a popularização de tecnologias: 

 
A possibilidade de gravar e colocar a música disponível na rede mundial de 
computadores para ser ouvida e trocada em arquivos de MP3 por milhões de pessoas 
cria uma nova perspectiva e uma nova tensão no ambiente musical. Essa 
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possibilidade de distribuição reconfigura o consumo musical e muda principalmente 
o papel que as indústrias fonográficas vêm desempenhado desde a aparição da 
música gravada no final do século XIX. Há uma alternância nas relações de poder 
dando mais espaço para artistas e gravadoras independentes, o que possibilita o 
surgimento de novas regras e novos atores no business da música. (VLADI, 2011 p. 
76)  
 

Em síntese, se por um lado os meios tradicionais de consumo e distribuição se 
encontram em declínio, por outro abre-se um novo leque de possibilidades para comunicação 
e visibilidade de artistas com seus ouvintes. Como consequência, o acesso expandido aos 
públicos, principalmente por meios digitais, gera uma necessidade de diferenciação entre 
bandas em um cenário onde a concorrência por públicos é potencialmente maior. 
 
Marca e emoção: 

Esse cenário traçado na indústria musical se mostra semelhante ao cenário desenhado 
em um contexto industrial de bens e serviços. Autores como Gobé (2010) e Rodrigues (2006) 
apontam como a qualidade e tecnologia não se apresentam como diferencias para estes 
produtos, caracterizando um quadro onde estes eminentemente se tornam commodities. Em 
consonância com o contexto da hipermodernidade, onde os indivíduos buscam, mais que  
produtos, experiências e emoção em suas práticas de consumo, os produtos precisam criar 
vínculos emocionais com seus usuários, para fazerem sentido dentro do contexto de vida de 
seus públicos (SEMPRINI, 2010). McCracken (2010, p11) afirma que “Os bens de consumo 
nos quais o consumidor desperdiça tempo, atenção e renda são carregados de significado 
cultural.”.  

 
A partir dessas novas demandas de mercado as marcas se mostram como valiosa 
ferramenta na produção e organização de sentido. Martins (2006) define marca 
como um sistema integrado de atributos tangíveis e intangíveis. Schultz e Hatch 
(2008) completam essa afirmação ao apontarem que uma marca não se trata somente 
do nome ou de aspectos visuais, como o logotipo. É possível compreender, 
portando, as marcas como “...um mecanismo de manipulação semiótica, um sistema 
de produção de sentido.” (SEMPRINI, 2010 p.113) 
 

Observando tais características e comportamentos de marcas frente ao cenário 
mercadológico atual, é possível vislumbrar o funcionamento dos mecanismos de gestão de 
marcas, também chamados de branding.  

 
Branding é o conjunto de ações ligadas à administração das marcas. São ações que, 
tomadas com conhecimento e competência, levam as marcas além da sua natureza 
econômica, passando a fazer parte da cultura e influenciar a vida das pessoas. Ações 
com a capacidade de simplificar e enriquecer nossas vidas num mundo cada vez 
mais confuso e complexo. (MARTINS, 2006, p. 8) 
 

Sobre a construção da marca Gobé (2002) aponta que “Uma marca nasce para os 
consumidores em primeiro lugar e principalmente na personalidade da empresa que ela 
representa e no comprometimento em atingir as pessoas no nível emocional.” (p. 20). 

Desse modo é possível entender que os valores intangíveis associados a uma marca, 
que lhe agregarão valor tanto emocional como econômico, devem ser intrínsecos à mesma, ou 
seja: a proposição deve ser verdadeira para que sua gestão seja coerente e converse com todos 
os seus públicos. 

Com base na gestão dos atributos únicos da organização à qual uma marca se refere  é 
possível se construir o que Andrea Semprini (2010) chama de mundo possível: um universo 
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de significado altamente organizado relacionado à marca, que visa se tornar relevante para seu 
público. Schultz e Hatch complementam sobre este processo de gestão de uma marca 
afirmando que “A constelação de símbolos de uma marca corporativa, na medida em que 
pode ser projetada, é feita para expressar o que a organização acredita e representar como ela 
agirá agora e no futuro.”1 (2008, p.28). As autoras ainda complementam que a finalidade 
máxima deste processo é atrair todos os públicos que se relacionam com estes significados, 
desde clientes a empregados, fornecedores e parceiros, mostrando a estes que eles pertencem, 
ou deveriam pertencer, à comunidade de interesses que rodeia a marca. 

É importante ressaltar a característica dinâmica do processo de gestão da marca. 
“Pode-se considerar a marca uma entidade viva, que reage sensível a todas as mudanças de 
seu ambiente” (SEMPRINI, 2010 p. 108). Reforçando este raciocínio temos Healey (2009 
p.19) afirmando que a marca é “[...] um processo subtil e flexível que precisa de ser adaptado 
a cada situação individual” 

Estas afirmações justificam portanto a relevância do processo de branding, de modo 
que todas as ações que se relacionam com a marca devem ser constantemente avaliadas, 
projetadas, validadas e atualizadas.  

O processo de gestão da marca deve ser proativo, e não reativo, pois as marcas “[...] 
são identidades únicas, cuja capacidade de sobrevivência sustentada depende do mínimo de 
providências e do máximo de inteligência.” (MARTINS, 2006 p. 72). Ressalta-se o aspecto 
contínuo do processo de gestão de uma marca: 

 
Marcas líderes possuem autoconhecimento e uma incrível habilidade de antecipar. 
Essa habilidade, entretanto, não é um resultado de boa sorte; muito mais que isso, é 
o resultado de compromissos apaixonados para entender a estrutura estratégica da 
marca, bem como o planejamento à frente (KATHMAN, 2010 p.100) 
 

Portanto, “O estabelecimento de marca é dinâmico. Não há espaço para marcas 
estáticas.” (MOZOTA, 2010 p.134) 

Schultz conclui este raciocínio ao afirmar que “Marcas fortes não somente passam 
sentido diretamente aos seus stakeholders2, elas os inspiram a criar significados usando o 
simbolismo da marca.”3 (2008, p. 29). Em última instância, a autora ainda afirma como a 
conexão emocional das marcas com seus públicos pode ser estratégica: “É por isso que 
marcas altamente evoluídas proporcionam uma medida de segurança contra cópias mesmo 
que seu sucesso quase sempre atraia aqueles que tentarão copiá-la.”4 (2008, p.28). 

 
Branding e Música. 

Frith (1988) salienta a dicotomia conflituosa definida pela abordagem da música como 
expressão e a música como produto, fortemente desenvolvida durante o século XX. Por 
consequência, a associação da música com o pensamento de marca pode se mostrar 
problemática à primeira vista. 

 No entanto, é interessante observar o raciocínio apontado por Roberts (2005), Gobé 
(2010) e Semprini (2010). Os dois primeiros autores explicitam que no contexto 
contemporâneo, marcas de sucesso não podem mais significar somente troca econômica, mas 
sim significado emocional relevante para a vida dos seus públicos. O último autor ainda 
salienta que, por outro lado, a lógica de marca atualmente, se destaca do contexto econômico 
para se inserir em qualquer lógica social: 

 
Assim a marca moderna, nascida a mais ou menos cento e cinqüenta anos na esfera 
comercial, tornou-se hoje uma marca pós moderna, um princípio abstrato de gestão 
do sentido que continua a se aplicar, em primeiro lugar, ao universo do consumo, 
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mas que se torna utilizável , com as devidas modificações, ao conjunto dos discursos 
sociais que circulam pelo espaço público. (SEMPRINI,2010 p.20) 

 
 Em síntese: as marcas querem assumir na vida de seus públicos o papel que as bandas 

já tem.  
Entendendo os desafios anteriormente identificados no cenário musical, é possível 

vislumbrar a lógica de marca aplicada à música como um mecanismo mercadológico que 
contempla em seu eixo principal o aspecto da conexão emocional e gestão do significado, mas 
sempre equilibrando as variáveis econômicas e comerciais. Logo, as bandas e artistas 
musicais, como atores culturais, podem ser entendidos como marcas em contextos sociais, 
como proposto por Semprini (2010). 

Observando como a gestão de marcas é trabalhada na esfera industrial como 
mecanismo para gerar diferenciação e unicidade, este mesmo raciocínio pode ser usado para 
explorar novos meios de comercialização da música como produto e diferenciação de artistas 
em um ambiente que se mostra propício à commoditização.  

Observa-se que as características associadas ao branding por Semprini (2010), Gobé 
(2010) e Schultz e Hatch (2008) como capazes de associar os aspectos econômicos com a 
esfera cultural em seu processo de geração de valor atentem o binômio expressão versus 
produto da música, como apontado por Frith (1988). 

 
Design, Branding e Música: 

Brigitte Mozotta (2010) aponta que o “design é um elo na cadeia de uma marca ou um 
meio de expressar valores da marca a seus diferentes públicos” (p.17) e complementa que o 
mesmo “é uma ferramenta para tornar visível uma estratégia” (p.17). Entendendo tais 
características do design como atividade projetual já é possível o entendimento de sua 
inserção no processo de gerenciamento de uma marca. 

Além da função de tangibilização, entendida como o a capacidade de produzir objetos, 
vislumbra-se o potencial de gestão do design. Lockwood (2010) aponta esta característica ao 
salientar a função do design de organização de sistemas e culturas, podendo ser observado 
como uma competência central dentro das organizações. Mozota (2010) aponta o design 
como sendo capaz de aliar instâncias lógicas e criativas ao descrevê-lo como “um processo 
criativo de gestão” (p.145). Observa-se ainda a capacidade do design de coordenar diferentes 
disciplinas em atividades complexas: 

 
(...) o papel do designer mudou da resolução de problemas simples para resolução de 
problemas complexos, e de trabalhar de forma independente em um processo focado 
em uma única disciplina para trabalhar colaborativamente com times 
multifuncionais.(LOCKWOOD, 2010, p.82) 
 

A partir disso, observa-se o design como competência gerenciadora ideal do branding 
aplicado ao contexto musical, uma vez que este é capaz de fazer frente ao conflito 
emoção/mercado inerente ao mercado musical, como aponta Frith (1988). Entende-se que a 
lógica de gestão de um produto cultural como uma banda ou artista é muito mais dinâmica e 
sensível do que em uma instância puramente comercial. Logo, a condução deste processo por 
um profissional como o designer, capaz de equilibrar aspectos racionais com as nuances de 
um produto artístico, se mostra necessária. 

 
Modelos de gestão de marca. 

Ao discorrer sobre modelos de marca, Semprini (2010) os classifica entre modelos de 
estado e de gestão. Sobre os primeiros, o autor aponta que se tratam de entender o que é a 
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marca, seus componentes e hierarquizá-los. Sobre os modelos de gestão, estes se voltam para 
entender como a marca funciona. 

A presente análise  volta-se, portanto, para o entendimento dos modelos de gestão de 
marca, ou branding, de forma a salientar as características de funcionamento das marcas e 
como estas podem se contextualizar em cenários musicais. Para tanto, são levantados os 
modelos apresentados por Majken Schultz e Mary Jo Hatch (2008), Lígia Fascioni (2006), 
Alina Wheeler (2008),  e Andrea Semprini (2010).  

 
Figura1: Modelo Alinhamento VCI de Majken Schultz 

Fonte: SCHULTZ e HATCH, 2008 p.13 
 

O modelo proposto por Schultz e Hatch (2008), observado na figura 1, 5, se baseia no 
chamado alinhamento VCI (Visão, Cultura e Imagem). Segundo a autora: 

Quando quer que você encontre uma marca corporativa bem sucedida, por trás daquela 
marca você achará coerência entre o que os mais altos gestores querem alcançar (sua visão 
estratégica), o que sempre foi conhecimento e crença dos funcionários (apresentado na sua 
cultura) e o que os stakeholders externos esperam ou desejam da companhia (suas imagens da 
mesma) (SCHULTZ e HATCH, 2008 p.11).5 

Destaca-se neste modelo os conceitos centrais que seu nome carrega. A Visão 
caracterizando uma instância de essência, a Cultura como a percepção interna dessa essência e 
a Imagem como a recepção externa dessa por públicos diversos. 
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Figura 2: Modelo Gestão da Identidade Corporativa de Lígia Fascioni 

Fonte: FASCIONI, 2006 p.165 
 

A abordagem de Lígia Fascioni (2006), detalhada na figura 2, é semelhante à anterior, 
mas agrupa a questão da visão com a Identidade Corporativa da marca.  A autora afirma que a 
Identidade Corporativa é o conjunto de características intrínsecas que tornam uma empresa 
única e especial. Citando Balmer (2001, p.20), a autora aponta que de forma simplificada este 
conceito designa “o que uma organização é”. Salienta-se portanto diferença entre Identidade 
Corporativa e Identidade Visual. Sobre esta questão, Fascioni (2006) aponta que a identidade 
visual se trata de uma tradução gráfica da identidade corporativa de uma organização, mas 
não a engloba totalmente. 

 A partir desse desenvolvimento, a autora trabalha o que chama de Gestão da 
Identidade Corporativa, através do alinhamento entre identidade e Imagem Corporativa 
através dos pontos de contato entre estes. A autora define os pontos de contato como sendo 
qualquer aspecto tangível onde pessoas envolvidas com uma empresa tem contato com esta: 
uma página de internet, um logotipo, o atendimento prestado, os produtos, o ambiente etc. 
(FASCIONI 2006). 
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Figura 3: Modelo de funcionamento de marca de Alina Wheeler 

Fonte: Wheeler, 2008 p.13 
 

Alina Wheeler (2008) também compartilha deste pensamento ao apontar um modelo 
(figura 3) com a essência da marca no centro e os pontos de contato ao seu redor. A autora 
afirma que “Cada ponto de contato é uma oportunidade para fortalecer uma marca e 
comunicar sua essência” (2008, p.13). No entanto Wheeler não se estende na questão da 
relação da imagem com o projeto central da marca. 

 

 
Figura 4: Modelo Projeto/ Manifestações de Andrea Semprini 

Fonte: SEMPRINI, 2010 p. 119 
 
Já Andrea Semprini (2010) aponta um modelo de gestão baseado na abordagem da 

semiótica como ilustrado na figura 4. O autor coloca seu modelo uma instância enunciativa 
(projeto de marca) e uma instância do enunciado em si (manifestações de marca). Para o autor 
o processo acontece em três níveis:  

- O nível dos valores, o nível de partida e mais profundo que se relaciona com os 
aspectos mais abstratos da marca; 

- O nível de narração, intermediário, onde os valores são diversificados em inúmeras 
formas possíveis de relatos; 

- O nível dos discursos ou manifestações, onde os aspectos abstratos se tornam 
concretos. 
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Modelos de gestão de marca para a música. 
A partir desta análise, é possível vislumbrar o funcionamento de uma banda ou músico 

em um raciocínio de marca. Na dinâmica de gestão da marca podemos identificar três polos 
distintos que se relacionam para construir seu funcionamento.  

 
Figura 5: Adaptação dos modelos de gestão de marca à indústria da música 

 
Em uma primeira instância observamos um ponto de partida, responsável por 

concentrar características de essência, a proposição central de significado em torno da qual se 
organiza o universo da marca. Semprini (2010) nomeia este polo de “Projeto de Marca”, 
enquanto Fascioni (2006) e Wheeler (2008) usam o termo “Identidade Corporativa”. Segundo 
a visão de Schultz e Hatch (2008) tem-se a Identidade Corporativa como centro de proposição 
central, porém influenciada pela Visão, que é a percepção desta pelas instâncias encarregadas 
das decisões estratégicas a respeito da marca. 

Em um segundo momento observamos um polo de intermediação, responsável pela 
materialização destes valores. Semprini (2010) traz o termo “Manifestações” para definir esta 
instância, dividindo-as em nível de profundidade em três categorias: Valores, Narração e 
Discurso. Fascioni (2006) e Wheeler (2008) trazem o conceito de ponto de contato para 
designar esta mesma instância. Neste ponto, Schultz e Hatch (2008) também trazem o 
conceito de Cultura Corporativa, que é a percepção interna da identidade pelos envolvidos no 
processo da marca, que influencia em como a percepção externa se dará. 

O terceiro polo constitui uma instância de recepção, ou seja, onde o conjunto de 
valores propostos pela marca será apropriado e usado por seu público final. Semprini (2010) 
indica que nesta extremidade das suas chamadas Manifestações, encontramos os contextos 
socioeconômicos, de consumo, de comunicação e de marcas. Fascioni (2008) e Schultz e 
Hatch (2008) trazem o conceito de “Imagem Corporativa” nesta instância, que é a percepção 
dos públicos sobre a marca a partir de seus pontos de contato. 

Compreende-se que, seguindo a lógica dos modelos apresentados, o artista ou banda 
assume o papel de marca nesta associação, sendo a música (ou o álbum) o produto desta 
marca. Os produtos gerados no processo de distribuição e comercialização da música como 
shows, website, entre outros  (SEBRAE, 2008), compreendem os pontos de contato que 
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intermediam essa relação. A figura 5, acima, sintetiza esta associação entre os modelos de 
gestão de marca apresentados e os atores da indústria da música. 
 
Considerações Finais 

A presente análise constata a possiblidade e viabilidade da aplicação do branding, ou 
seja, o processo de gestão de marcas, no mercado da música, considerando-se as próprias 
bandas e artistas musicais como marcas em contextos sociais. As conclusões sobre associação 
passam pela distinção entre a indústria da música e a indústria fonográfica. 

 
A indústria da música pode ser explicada como os tipos de atividades baseadas em 
produção e comercialização da música na forma de – direitos para – composições, 
gravações, performances ou produtos e serviços relacionados. (HUYGEN et al, 2009 
p.40)6 
 

Nadja Vladi (2011) salienta o caráter amplo da indústria da música, indicando que 
fazem parte dessa, setores como o mercado de instrumentos, produção de shows, redes 
sociais, distribuição, além das tecnologias de gravação. Já a indústria fonográfica “está ligada 
à produção, divulgação e venda de fonogramas e, consequentemente, de artistas e gêneros 
musicais.” (VLADI, 2011 p.73). É importante salientar o domínio da indústria fonográfica 
sobre a indústria da música, fato explicado pelo prevalecimento das grandes gravadoras 
internacionais neste mercado (HUYGEN et al. 2009) (VLADI, 2011). 

Grande parte dos desafios e dificuldade apresentados anteriormente no cenário 
musical, afetam de forma mais profunda a indústria fonográfica, mas não necessariamente a 
indústria da música como um todo. Observa-se a queda nas proporções de venda do 
fonograma físico, um interesse cada vez maior pelo mp3 e o seu compartilhamento entre 
usuários em rede (HUYGEN et al. 2009). 

No mesmo sentido, as oportunidades que se pode identificar neste mesmo contexto, 
como o acesso online e conexão com vários públicos globais, democratização de meios de 
produção e distribuição e possibilidade de exploração de mercados de nicho (NOGUEIRA, 
2011) (VLADI, 2011) (DEMARCHI, 2012), apontam para uma maior independência de 
artistas e bandas do então dominante mecanismo da indústria fonográfica. Os desafios que se 
apresentam diretamente a estes artistas se colocam no âmbito da diferenciação e 
estabelecimento de conexão emocional com o público. Frente a isto, observa-se que o 
branding pode se apresentar como forte aliado, de forma a tornar cada vez mais viáveis 
artistas ou bandas que decidam se desvincular do sistema hegemônico da indústria 
fonográfica.  

Entende-se que de uma forma instintiva já se opera no mercado musical alguma forma 
de organização de sentido. Entretanto, o entendimento de modelos de branding por parte dos 
atores da indústria da música, principalmente pelos próprios artistas, pode potencializar a 
organização de sentido, conexão emocional com públicos internos e externos de modo a 
aproveitar as oportunidades que o cenário contemporâneo apresenta, fazendo frente aos 
desafios já encontrados.  

 
Notas 

1. Tradução nossa: The constellation of corporate brand symbols, to the extent it can 
be designed, is designed to express what the organization stands for and represents how it will 
act now and in the future. 

2. “[...] todos aqueles, grupos ou indivíduos, que, de alguma forma, são afetados pela 
busca de uma organização por seus objetivos, e que podem influenciar a marca: os 
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funcionários, parceiros, distribuidores, vendedores, acionistas, organizações não 
governamentais, os diversos canais de comunicação, o governo e até mesmo a concorrência.” 
(RODRIGUES, 2006 p.5). O autor aponta ainda a palavra em português “públicos” como 
análoga ao termo da língua inglesa. 

3. Tradução nossa: Strong brands don ’ t just pass meaning directly to stakeholders, 
they inspire them to make meaning using the brand ’ s symbolism. 

4. Tradução nossa: This is why highly evolved corporate brands provide a measure of 
security against copycatting even though their success almost always attracts those who will 
try. 

5. Tradução nossa: Whenever you encounter a successful corporate brand, standing 
behind that brand you will fi nd coherence between what the company ’ s top managers want 
to accomplish in the future (their strategic vision ), what has always been known or believed 
by company employees (lodged in its culture ), and what its external stakeholders expect or 
desire from the company (their images of it). 

6. Tradução nossa: The music industry can be construed as the types of activity based 
on producing and commercialising music in the shape of – rights to – compositions, 
recordings, performances or related products and services. 
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Resumo 
 
Este artigo apresenta reflexões sobre as formas de consumo diferenciadas de design, mediante 
uma contextualização realizada com paradigmas como hipermodernidade, complexidade e 
sustentabilidade. O método utiliza referencial teórico mediante a revisão de literatura 
científica na área, de forma a possibilitar uma incursão do design em várias outras áreas, 
possibilitando a investigação dos paradigmas apresentados, focada na verificação da validade 
social real via aquisição de produtos. 
 
Palavras Chave: hipermodernidade, complexidade, sustentabilidade. 
 
 
Abstract 
 
This article presents reflections on differentiated ways of design consumption, through 
contextualization performed by paradigms as hypermodernity, complexity and sustainability. 
The method uses the theoretical framework by reviewing the scientific literature in the area, 
in order to enable a raid design in several other areas, enabling research paradigms 
presented, focused on verifying the validity of real social statement given by the acquisition of 
products. 
 
Keywords: hypermodernity, complexity, sustainability. 
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1. Introdução 
O seguinte artigo propõe uma reflexão acerca das possibilidades do design no contexto 

da hipermodernidade, buscando através de referencial teórico, traçar um panorama sobre a 
evolução da sociedade industrial rumo ao processo de imersão tecnológica, para a 
compreensão da virtualidade nas relações humanas como elemento profundo e ligado ao 
simbolismo, mediante a natureza da percepção, e, portanto do design. 

É observado que a entronização da tecnologia nas relações sociais (BÜRDEK, 2006), 
e a demanda por outras formas de consumo pela sociedade (WEIGHTMAN, MCDONAGH, 
2003), são características verificadas na aquisição de cultura material e que possuem relação 
direta entre si - este será o objetivo maior das diretrizes a serem pesquisadas mediante revisão 
de literatura, e apresentadas para a realização deste artigo. 

A interdisciplinaridade teórica compreendida pela atividade do design a ser refletida e 
declarada neste artigo, está baseada nas possibilidades de transferência de conhecimento dos 
sistemas naturais aos sistemas produtivos (PIMENTEL; SILVA, 2013) – aonde é percebida 
uma relação complementar a partir da interação com o espaço virtual (LÈVY, 1994) - a serem 
declaradas neste artigo a partir de considerações de teor sincrônico e diacrônico na história do 
design de produtos. Tais considerações são verificadas por métodos científicos capazes de 
relacionar a teoria e prática do design com a própria construção de conhecimento científico 
(CROSS, 2001, SACHS, 2007). 

Estudos teóricos como este, possuem grande importância para a prática reflexiva e 
pesquisa em design, uma vez que se propõem a uma investigação no interstício da realização 
da atividade com áreas diversas - tais quais educação e psicologia, de forma interdisciplinar 
(JANTSCH, 1972). Esta colaboração verifica contribuições com estudos de teor diretamente 
relacionado à realização cognitiva da tarefa (DORST, 1997), e de certa forma é variável 
componente para o desenvolvimento de ferramentas educacionais (GIORDAN; GÓIS, 2005), 
consumo de bens materiais, e controle das etapas produtivas conseguintes à compra e uso do 
produto (MCDONOUGH; BRAUMGART, 2002). 

Sendo assim, o método reflexivo a ser abordado será baseado na análise de periódicos, 
jornais, revistas especializadas, de forma a descrever um cenário aonde sejam apontadas 
possíveis correlações entre os paradigmas e realização da pesquisa em design – voltada a 
artefatos de interface e produtos sustentáveis -, correlacionando-a com paradigmas tal como o 
da Hipermodernidade, Complexidade (MORIN, 2001), e Sustentabilidade (VEIGA, 2010). 

Os resultados a serem declarados por este artigo, dizem respeito a uma estruturação 
teórica acerca da correlação entre vários apontamentos que servem de paradigma para 
avaliação de processos, produtos e serviços, criados por investigadores enquanto 
pesquisadores ou operadores da prática reflexiva. Sendo assim, as considerações a serem 
apresentadas aqui são dadas por um método reflexivo, de modo a gerar um framework para a 
realização de futuros progressos da pesquisa na área. 

Portanto, é assumido como diretriz deste artigo, reiterar a contribuição do design para 
a pesquisa, de forma a possibilitar o desenvolvimento de arcabouço científico voltado à 
investigação de objetos de pesquisa de alta relevância social, dado um entendimento da 
necessidade de aumento da efetividade da melhoria de vida de seus usuários – Design para os 
Povos. 

Mediante tal realização, serão apresentadas reflexões para a melhoria do 
desenvolvimento de produtos em design, bem como acerca de comportamentos aquisitivos 
ecologicamente orientados e emergentes. A organização dos capítulos é: ii) ‘Sociedade 
Virtual’, que realiza uma retomanda histórica das principais iniciativas no âmbito dos 
artefatos digitais; iii) ‘Consumo emergente’, de forma a caracterizar o cenário complexo do 
consumo emergente orientado por tendências como a sustentabilidade; e, iv) ‘Design para os 
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povos em uma perspectiva para o designer’, de forma a apresentar um conjunto de 
considerações importantes para a aproximação com o conceito de Design para os povos, tal 
qual uma meta para avaliação, como poderá ser verificado durante o texto. 

Os questionamentos principais a serem respondidos neste escrito são: i) que 
paradigmas permeiam este cenário intrincado de conceitos sobre teoria e prática do design?; 
ii) que ferramentas o design de produto pode utilizar para explorar possibilidades de 
investigação em meio digital, de forma a contribuir para a melhoria no desenvolvimento de 
produtos? 

 
2. Sociedade virtual 

2.1. Tecnologia e sociedade 
Este capítulo é considerado – dado uma compreensão sistêmica do quadro teórico a ser 

construído aqui – primordial ao entendimento do avanço da tecnologia na área de informática, 
apresentando de forma bem assimilada pelas bases de pesquisa tecnológica (SIMON, 1996), 
correlação profunda com a forma com que a mente humana opera através das ferramentas 
lingüísticas (SIMON; NEWELL, 1971). Para tal, será realizado uma revisão das teorias sobre 
o assunto. 

Mediante uma verificação de Murray (2003, p.17), constata-se que qualquer 
tecnologia industrial que estenda dramaticamente as capacidades humanas – causa 
inquietação ao desafiar  a própria noção de humanidade. 

Assim, consideram-se as evoluções nos projetos voltados a interfaces gráficas 
humano-computadori (NORMAN, 1988, PREECE, 2005, TIDWELL, 2011), bem como o 
advento do hipertexto (LEVY, 1998, DENNIS, 2011), como fatores relevantes no processo de 
inclusão tecnológica do usuário, rumo a novos e cada vez mais complexos sistemas de 
comunicação, com alto nível de tecnologia entronizada (BÜRDEK, 2006). 

De acordo com Levy (1993, p. 28), a primeira iniciativa rumo à inserção do conceito 
tecnológico na sociedade, dá-se por Douglas Engelbart em 1945, frente ao fascínio com o 
ensaio Como Podemos Pensar - As we may think -, escrito por um cientista militar de alta 
patente chamado Vannevar Bush. Em seu livro, Bush descreve um processador de informação 
teórico - o Memex - que permitiria ao usuário acessar grandes coleções de dados, de forma 
não-linear, baseado na maneira de humana de pensar, muito semelhante ao navegador da web 
de nossos dias.  

Conforme Bairon (1995), a partir da década de 1950 Engelbart passaria a desenvolver 
programas para comunicação e trabalhos coletivos por conexões associativas em ambiente de 
hipertexto. Esse termo criado em 1965, pelo filósofo e sociólogo Ted Nelson, partia do 
princípio de que textos advindos de diferentes autores, pudessem complementar um ao outro, 
formando conteúdos compartilhados.  

De acordo com Leão (1994), os estudos de Engelbarth dão base ao desenvolvimento 
de novos dispositivos de entrada, como o mouse e a divisão da tela por janelas, o que 
complementarmente em Johnson (2001) influenciaria os projetos desenvolvidos nos anos 80 
pela Xerox PARC. Tal contribuição ofereceu às iniciativas de Steve Jobs e Steve Wozniac - 
criadores do Macintosh - o conceito de interface amigável desenvolvida pela Apple a partir de 
seu modelo Apple II, de 1984. Este feito iria lançar as bases para a popularização de um 
computador que pudesse ser operado por usuários sem conhecimento técnico (Murray, 2003).  

Desse modo, a interface gráfica - Graphic User Interface - popularizada pela Apple 
contribuiu significativamente ao introduzir o conceito das metáforas, que aceleraram o 
aprendizado do usuário a partir de tais tecnologias. O enorme poder do computador digital 
contemporâneo depende dessa capacidade de auto-representação, o que pode ser verificado 
em acordo com Johnson (2001): 
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A adoção generalizada da GUI operou uma mudança colossal no modo como os 
seres humanos e os computadores interagem, e expandiu enormemente a capacidade 
de usar os computadores entre pessoas antes alienadas pela sintaxe misteriosa das 
interfaces mais arcaicas de ‘linha de comando’ (JOHNSON, 2001, p. 73). 

 
Para Rocha (2003), a metáfora é parte integrante do pensamento linguístico e funciona 

como modelo natural, permitindo utilizar conhecimento familiar de objetos concretos e 
experiências para dar estrutura a conceitos mais abstratos: as características de metáforas em 
nossa linguagem são as mesmas que governam o funcionamento de metáforas de interfaces 
(SEARLE, 2003).  

Johnson (2001), afirma que as abordagens das metáforas visuais verificadas nos 
estudos de Engelbart na década de 1960, tiveram provavelmente mais a ver com a 
popularização da revolução digital do que qualquer outro avanço já registrado no campo do 
software. 

Schlittler (2011) observa que o homem, ao projetar máquinas, inventa sistemas 
complexos a serem utilizados por outros seres humanos, que não precisam necessariamente 
compreender completamente tal sistemas a usá-los: eles demandam simplificação (MORIN, 
2001). Isso se deve à evolução de conceitos que influenciaram o surgimento de novas áreas de 
estudo e passaram a considerar cada vez mais os aspectos de relação entre produto e usuário – 
portanto, de uso personalizado da interface -, ao acirramento tecnológico. 

Dennis (2012) aponta que num sistema em que há uma inter-relação na complexidade, 
a necessidade de projetar interfaces existe em uma progressão de crescimento contínuo e 
geométrico - por essa razão, design, tecnologia e logística são consideradas as áreas de maior 
importância para operacionalizar a extensão da existência humana (LEROI-GOURHAN, 
1990). 

 
2.2. Virtualidade 

Mcluhan (1996) afirma que em nenhum período da cultura humana os homens 
compreenderam de forma absoluta os mecanismos psíquicos envolvidos na invenção e na 
tecnologia. Hoje a velocidade instantânea da informação elétrica é tal, que permite o fácil 
reconhecimento dos padrões e contornos formais da mudança, e do desenvolvimento: a 
velocidade elétrica é sinônimo de luz e de compreensão das causas. 

Para Levy (1994), a provável grande mudança de paradigma no que se refere ao uso da 
tecnologia pelo usuário comum é a popularização - em 1989 - da world wide web, que se 
tornaria em nossos dias, principal ambiente de transações de informações entre usuários.  

Garrett (2003) afirma que quando Tim Berners-Lee criou aWeb, o fez como um meio 
para que pesquisadores da área da física de diferentes áreas do globo pudessem dividir seus 
conhecimentos com maior agilidade. Tratava-se puramente de fonte de informação textual, e 
de possibilitar que usuários pudessem criar documentos e links para acessá-los.  

Leão (1999) lembra que, influenciado pelas ideias Vannevar Bush, Ted Nelson 
desenvolveu o conceito de um texto de possibilidades multidimensionais e não- sequenciais, 
antecipando o advento do Hipertexto, tornando virtualizável eficientemente o próprio 
pensamento humano - caracterizado pela não-linearidade - através de palavras, conceitos, 
imagens, sons, associações. Johnson (2001) complementa que, para que a revolução digital 
pudesse ocorrer, o estado da técnica a desenvolver áreas estruturais da interface – em estágio 
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de simplificação informacional -, teve que alcançar o nível do compreensível pelo simbolismo 
humano, ou seja, correlato ao mundo real e suas representações linguísticas. 

Nesse ambiente de troca de ideias, Levy (1996) faz uma reflexão sobre o advento do 
hipertexto, constatando que esse suporte digital permite novos tipos de leituras e de escritas 
coletivas, impulsionando a evolução do conhecimento no ambiente virtual. 

 
Um pensamento se atualiza num texto e um texto numa leitura (numa interpretação). 
Ao remontar essa encosta da atualização, a passagem ao hipertexto seria uma 
virtualização. Não para retomar ao pensamento do autor, mas para fazer do texto 
atual uma das figuras possíveis de um campo textual disponível, móvel, 
reconfigurável à vontade, e até para conectá-Io e fazê-Io entrar em composição com 
outros corpos hipertextuais e diversos instrumentos de auxílio à interpretação. Com 
isso, a hipertextualização multiplica as ocasiões de produção de sentido e permite 
enriquecer consideravelmente a leitura (LÉVY, 1996, p. 115). 
 

Diretrizes para o desenvolvimento de produtos virtuais em Preece (2005) apresentam 
que projetar produtos interativos, intrinsecamente requer que se leve em conta quem irá 
utilizá-Ios, e onde serão utilizados. Outra preocupação importante do autor consiste em 
entender o tipo de atividades que as pessoas estão realizando quando estão interagem com 
produtos. 

O resultado da interação entre código, aparato, e agentes envolvidos neste processo é 
verificado de forma influente em novos campos de estudo relacionados às possibilidades de 
interação e experiências em ambientes virtuais (GARRETT, 2003, KALBACH, 2008, 
UNGER, 2009), tal qual a simulação (TOMIYAMA, et al., 2009), e o desenho digital 
(NARDELLI, 2007). 

 
3. Consumo e complexidade 

A partir da verificação da entronização da tecnologia nas relações sociais (BÜRDEK, 
2006), é apontada uma mudança na intensidade com que as interações entre os sujeitos sociais 
são realizadas, mediante a emergência de comportamentos de maior co-participação e 
colaboração em processos de desenvolvimentos de novas tecnologias (EYCHENNE; NEVES, 
2013). Tal entronização ocorre em conformidade com a desmaterialização acentuada 
verificada nas relações de troca, acrescida com a relevância que o conhecimento adquire 
como agente agregador de valor (SARAIVA; VEIGA-NETO, 2009). 

A produção na forma de cultura material (WEIGHTMAN; MCDONAGH, 2003), como 
resultado dinâmico e de pertencimento para com seus agentes, outorga à produção e 
produtores, ressignificações permanentes – propriedade pertencente ao domínio que tem por 
caracterização um conjunto de atributos, capazes e outorgá-los a terminação de ambiente 
virtual (LÈVY, 1994). 

Nesse sentido, faz-se necessário considerar as evoluções nos projetos voltados a 
interfaces humano-computador (PREECE, 2005; NORMAN, 1988, TIDWELL, 2011), bem 
como o advento do hipertexto (LEVY, 1998, DENNIS, 2011), como fatores relevantes no 
processo de inclusão tecnológica do usuário, rumo a novos e cada vez mais complexos 
sistemas de comunicação, com alto nível de tecnologia entronizada (BÜRDEK, 2006). 
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Como conseqüência, percebe-se que a hipermodernidade, no recorte pretendido para 
descrição a ser realizada neste artigo, é conceituada como uma configuração de forças que 
encontra na contemporaneidade, discursividade frente às necessidades de reflexão, com 
grande ênfase na expansão do desenvolvimento da miniaturização da tecnologia (SACHS, 
2007), e do aperfeiçoamento na interação com a inteligência artificial (SIMON, 1996). 

Para uma compreensão do consumo do produto sustentável em bases estruturadas e 
utilizadas pela sociedade, verifica-se que sistemas produtivos e ambientais possuem uma 
coexistência adaptativa (MORIN, 2001, SICHE, et al., 2008, VEIGA, 2010), e possuem seu 
equilíbrio perseguido e balizado por meio de normas técnicas, leis de homologação jurídica, 
executiva, políticas governamentais (HARPER; GRAEDEL, 2004, AYRES, 1994), e 
interesses de poder (HABERMAS, 1998). 

Como estância intrínseca inclusa nas diretrizes de mitigação de poluição ambiental da 
sustentabilidade, o lixo apresenta – com alguma redundância – a maior caracterização de 
complexidade dado as estâncias entre: i) consumo (KIM; CHOI, 2005); ii) compreensão e 
internalização do valor nas realizações humanas (HAUG, 1997); e iii) práticas e processos 
necessários para uma realização baseada em viabilidade técnica e científica (ARDAYFIO, 
2000, FRASCATI MANUAL 2002, 2002, SACHS, 2007). 

Verifica-se, portanto, o reconhecimento dos aspectos positivos dos níveis prioritários 
acerca do lixo – do resíduo sólido, em uma correlação entre design, e inovação (PIMENTEL, 
et al., 2012), dado pelo quadro adverso do consumo: da possibilidade da compreensão de um 
valor através da aquisição de um produto (VEIGA, 2010). Tal adversidade advém do 
verificado estado difuso da descrição acerca da realização prática da compostagem (KIM; 
CHOI, 2005; LIN, et al., 2011, ACHABOU; DEKHILI, 2012), e de sua reflexão a partir da 
teoria do design dentro do quadro do evento, compreendendo que objetos de pesquisa como 
este se encaixam em um quadro de complexidade (MORIN, 2001). 

O termo adversidade neste recorte teórico, também é conferido ao tipo de caracterização 
aparente no mapeamento e avaliação de fenômenos ou fatos, que - usualmente não podem ser 
descritos como eventos de esquematização linear, geralmente realizando descrições que se 
utilizam de áreas que investigam o juízo de valor, tal como a estética e filosofia (LAKATOS; 
MARCONI, 1983). 

Verificam-se tais cenários intrincados entre teoria e prática da pesquisa científica, frente 
a problemas tais qual a aquisição de produtos de ordem ecológica como verificado em Kim e 
Choi (2005), Achabou e Dekhili (2013), dado a verificação de um sintoma de aquisição 
coletiva - e como esse conjunto de produtos reflete um sintomático bem-estar coletivo, 
habilitando tais itens a serem utilizados como artefatos intangíveis de consumo, por trazerem 
consigo reconhecidos aspectos de melhoria da qualidade de vida (KAZAZIAN, 2005). 

Ao investigar o limite, o interstício entre tais interações do objeto de pesquisa com as 
áreas envolvidas, é aberto uma procedência para problemas de natureza teórica e prática da 
atividade da compostagem, que envolvem o conhecimento como artefato intelectual de 
desvelamento e investigação da realidade, tal como verificado em Simon (1996) e Walker 
(2005). 
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Em Wahl e Baxter (2007), é verificada a interdisciplinaridade como ferramenta de 
facilitação do diálogo sistemático entre perspectivas, de forma a esclarecer conceitualmente as 
reflexões onto-epistemológicas capazes de mudar nossa experiência com a realidade, e refletir 
sobre de que forma o design afeta o que, e como nós projetamos. O pensamento integrado e 
interdisciplinar do design assegura opções projetuais em uma perspectiva holística e integral, 
expandindo os limites das soluções de design desenvolvidas. A capacidade reflexiva capaz de 
realizar tal salto qualitativo na avaliação da atividade é apresentada como metadesign: 

 
Aqui, o termo ‘metadesign’ se refere a conceitos e assunções onto-epistemológicas 
que são utilizadas para definir a nós mesmos, e fazer sentido experiêncial em nosso 
envolvimento participado, em um complexo ecológico, cultural, e processo social 
(WAHL; BAXTER, 2000, p. 73)ii. 
 

Há uma correlação entre as contingências imateriais que influenciam decisivamente na 
atividade projetual, a partir de diretrizes voltadas a cumprir metas complexas dentro de uma 
agenda de sustentabilidade. Estas estão locadas a partir de uma correlação com a 
intangibilidade, com o imaterial, com a 'experiência de realidade através do metadesign' 
(WAHL; BAXTER, 2000, p. 74)iii. 

Para Dennis (2012), à medida que o mundo virtual aumenta em abrangência, o  imaterial 
passa a ser fator decisivo em quase todos os domínios, o que pode ser verificado em áreas de 
atuação reflexiva tal como o design. A título de comparação, Dennis (2012) apresenta que 
durante a década de 1960, o paradigma da produção industrial é o escalar e estatístico, e que 
hoje há uma progressão em direção à maior flexibilidade, mediante uma quantidade maior de 
variáveis mercadológicas e produtivas – neste cenário, o computador não se fazia tão presente 
no ambiente virtual de projeto, tal como a internet e toda a cultura digital alimentada pelo 
ambiente virtual. Complementarmente, verifica-se que poucas eram as pessoas que realmente 
pensavam em responsabilidade ambiental. 

Mediante uma verificação da recorrente preocupação acerca da ruptura nos setores da 
escala produtiva de consumo (WESSEL, CHRISTENSEN, 2012), é verificada também uma 
grande demanda por entender o comportamento radical (PADUAN, 2009). Ambos os 
comportamentos estão relacionados à inovação radical e adesão por consumo escalar, e são 
modelos de descrição de grande importância na ampliação dos conhecimentos em um design 
inclinado a estreitar aproximação com seu consumidor (BACK; OGLIARI, 2000). 

Há uma diferença de níveis de radicalidade, entre inovações radicais e incrementais: 
enquanto inovações incrementais atendem necessidades radicais dos usuários de forma 
exploratória, inovações radicais prescrevem uma realização exploradora, atendendo clientes 
emergentes, de forma a prescrever e apontar, incluso, novas formas de consumo 
(BRATTSTRÖM, et al., 2011). 

A compreensão de tais pontos - dado o nível de complexidade entre os agentes 
envolvidos no projeto - possibilitaria o aumento dos níveis de confiança na organização, 
possibilitando um estreitamento do ambiente informacional de projeto a melhores resultados 
em trabalho criativo (BRATTSTRÖM, et al., 2011). 

Sendo assim, resta um questionamento: há alguma correlação entre aspectos emergentes 
de consumo, tal qual o acirramento da interação no artefato digital, e a procura pelo produto 
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ambientalmente correto? Estes de fato apresentam correlação direta com melhoria no bem-
estar da população? 

 
4. Design para os povos em uma perspectiva do designer 

Mediante uma revisão de literatura sobre a história do design (JOHNSTON, 2001, 
MURRAY, 2003, BÜRDEK, 2006, WEILL, 2010, DENNIS, 2012), é verificado que a 
aproximação de uma abordagem social como tônica na avaliação da qualidade de produtos e 
serviços gerados por design, geralmente é utilizada como objetivo secundário, frente às 
principais diretrizes produtivas, tais como: tempo, custo e qualidade centrada no usuário 
(BACK; OGLIARI, 2000). Com o crescimento emergente de fortes economias tal como a 
China, assuntos tal qual a relocação das atividades de trabalho em percurso transnacional, e a 
evidência das desigualdades sociais, voltaram ao centro do debate junto à discussão da 
globalização (AKHMAT; BOCHUN, 2010, WEI, 2012). 

Em Polak (2007), é verificado não haver encontro entre produção disponível em 
mercado – com as reais necessidades de uma maioria da população que possui problemática 
caracterização nas análises de indicadores mercadológicos, e até macroeconômicos 
(JACQUES, 2011), tais como os índices de qualidade de vida. 

Mediante a imprevisibilidade do comportamento do consumidor, verificam-se 
aproximações interdisciplinares para uma orientação da posição do consumidor fora dos 
padrões presentes nos modelos modernistas de consumo escalar (DEFLEUR; BALL-
ROKEACH, 1993), dado sua mudança para um perfil de auditoria, mediante a compreensão 
de minúcias locais e individuais. Tal demanda pode ser investigada a partir de um aumento na 
robustez informacional nas áreas de marketing no desenvolvimento de produto (COOPER; 
KLEINSCHMIDT, 1992). 

Designers são então verificados como protagonistas de um cenário de inovação e 
inclinados a investigar como desenhar metodologias aptas a absorverem tais diretrizes, a 
partir de uma compreensão ontológica - como descrita anteriormente a partir de Wahl e 
Baxter (2000). 

De acordo com Dennis (2012), devido ao atual compartilhamento de informação, vêm 
sendo desenvolvida uma consciência coletiva cada vez mais abrangente sobre a resolução dos 
mais variados problemas. O autor ainda comenta que as interfaces, responsáveis pela inserção 
da tecnologia na vida cotidiana, sempre precisam ser aprimoradas - reiterando a importância 
histórica do design.  

No limite teórico, um produto desenhado com relevância total de efetividade para o 
consumo, anularia a capacidade do usuário de desenvolver suas próprias soluções, 
complementares na participação no desenvolvimento de tecnologias desenvolvidas nos 
setores produtivos (FORTY, 2007). Tal tendência se apresenta mediante o crescimento 
considerável de realizações em design deste tipo - do ambiente exterior para o interior – tal 
como o DIY - Do It Yourself (KAZAZIAN, 2005), e nos FabLabs – Laboratórios de 
Fabricação Digital (EYCHENNE, NEVES, 2013).  

Para Garrett (2003), quanto mais complexo um artefato de interação digital, mais difícil 
se torna identificar exatamente como prover uma experiência bem sucedida ao usuário. Cada 
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dispositivo adicional, função ou passo no projeto de experiência do uso do produto, cria uma 
nova oportunidade para reavaliação do processo projetual. O design de produto tem que ser 
amparado pelo design de experiência.  

Em Morelli (2007), observam-se duas estâncias relevantes para a correlação entre 
considerações produtivas e resultados em bem-estar social, tais quais: i) surgimento de novos 
contextos de produção e companias; e, ii) possibilidade de utilização de uma lógica industrial 
na resolução de problemas variados. Dada a colaboração em duas vias e aproximação maior 
do setor produtivo ao usuário, verifica-se a relevância da co-participação no desenvolvimento 
de produtos, junto à sua customização. 

Em Morelli (2007), a coparticipação é uma tendência comportamental geral para a 
aquisição de produtos nas próximas décadas, percebendo-se que tais formas de interação com 
a criação de cultura material, devem presumir também preocupações dos 
consumidores/auditores acerca do aumento do benefício social mediante consumo – algo 
reiterado frente à capacidade dos próprios membros da sociedade intervir no desenvolvimento 
de sua própria comunidade. É então verificado a possibilidade de oportunidades de 
aprendizado - possibilitando uma correlação - mediante a entronização da tecnologia nas 
relações humanas (BÜRDEK, 2006). 

São apontadas as seguintes diretrizes a serem perseguidas na correlação do design com a 
inovação social: i) homologação e reconhecimento social da categoria; ii) formas de intervir 
na questão econômica através do interstício social; iii) taxonomia das tipologias de novos 
produtos; iv) a economia da fabricação de produtos socialmente responsáveis; e, v) 
modificação da forma em que tais produtos e serviços são recebidos por populações de baixa 
renda (MORELLI, 2007, POLAK, 2007). 

Em consideração ao planejamento de custos nas iniciativas produtivas, as atividades de 
concepção e realização de projetos, mediante generalização, apontam duas bifurcações que 
descrevem o teor emergencial e incerto nas situações de projeto: i) teor emergencial nas 
empresas, mediante a necessidade de diminuir a variabilidade de incertezas e sistematizar 
processos e estruturas para aumentar a robustez do empreendimento; ii) necessidade de 
sistematizar processos e estruturas, de forma a estimular a criatividade no desenvolvimento do 
trabalho (BRATTSTRÖM, et al., 2011). 

Verifica-se também, que, uma economia de intervenção social presume uma base 
galgada na participação social, aonde atores diferenciados podem assumir papéis de 
coprodutores e codesigners. Sendo assim, enquanto as possibilidades de aprendizado diante 
de tais capacidades não vierem à tona, é expandida a distância da realização da inovação 
social, a contar com o desenvolvimento de uma economia de escopo diferenciado, que 
começa a tomar forma a partir da emergência (MORELLI, 2007), o que pode ser inferido 
também a partir de Weightman e McDonagh (2003). 

Para Murray (2003) o formato que explora mais completamente as propriedades dos 
sistemas digitais é a simulação: o mundo virtual é cheio de entidades relacionadas entre si, um 
mundo que podemos adentrar, manipular e observar em pleno funcionamento. Levy (1994) 
argumenta que as projeções sobre o uso social do virtual devem integrar esse movimento 
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permanente de crescimento e potência, levando à redução nos custos e a 
descompartimentalização – simplificação (MORIN, 2001), que deve continuar no futuro.  

Levy (1994) aponta que qualquer obra virtual é dita aberta por natureza da concepção - 
cada atualização nos revela um novo aspecto. Inclui-se, que, alguns dispositivos não se 
contentam em apresentar uma síntese mediante a combinação de suas tipologias, mas 
suscitam ao longo de suas formas de interagir, a emergência de formas absolutamente 
imprevisíveis. Assim, o evento da criação não se encontra mais limitado ao momento da 
concepção ou da realização da obra: o dispositivo virtual propõe uma máquina de fazer surgir 
eventos, inferida pelo fator da coparticipação criativa. 

Acredita-se que neste aspecto, a desmaterialização (SARAIVA; VEIGA-NETO, 2009) é 
compreendida mediante a necessidade de reorganização do espaço de trocas, serviços, e 
formas de realizar-se a definição das soluções a serem desenvolvidas em design – sem, 
contudo - alterar a realização da tarefa, portanto, a definição de sua identidade basilar. É 
verificado, porém, uma expansão do termo em um viés social, de forma a homologar outra 
organização para o espaço do desenvolvimento de trocas (MORELLI, 2007). Há 
complementaridade entre o fortalecimento das realizações organizacionais no design, em 
conformidade com o direcionamento das diretrizes focadas no desenvolvimento de melhores 
produtos, mais acessíveis, de melhor qualidade e a partir de uma atividade projetual de melhor 
qualidade. 
 
 

Notas 
iTraduzido de acrônimo da lingual inglesa de: HCI – Human Centered Interface. 
 
ii Traduzido pelo autor de: 'Here, the term ‘metadesign’ refers to the concepts and onto-
epistemological assumptions we employ to define ourselves, and to make sense of 
experiencing our participatory involvement in complex ecological, cultural, and social 
processes'. 
 
iii Traduzido pelo autor de: 'experience of reality through metadesign'. 
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Resumo 
 
O artigo analisa a cultura do artesanato do Vale do Jequitinhonha. Inicia-se tendo como ponto 
de partida o artesanato como um todo e em seguida Minas Gerais com o foco em Diamantina 
e Turmalina. Através deste estudo busca-se explicitar a interface entre artesanato e design, 
identificar quais sãos as principais matérias-primas utilizadas nas expressões artesanais 
regionais, identificar os principais padrões iconográficos presentes na produção. Trata-se de 
uma pesquisa de natureza básica cujo propósito é gerar conhecimentos reflexivos que 
permitam elucidar de que modo à cultura regional do Vale do Jequitinhonha tem influência 
nas expressões artesanais típicas da região. 
 
Palavras Chave: Artesanato; Design; Vale do Jequitinhonha. 
 
Abstract 
 
The article analyzes the cultural craft Vale do Jequitinhonha. Starts taking as its starting 
point the craft as a whole and then Minas Gerais with the focus on Diamantina and 
Turmalina. Through this study seeks to clarify the interface between craft and design, identify 
which sound the main raw materials used in the craft regional expressions, identify key 
iconographic patterns present in the production. This is a survey of basic nature whose 
purpose is to generate knowledge that enable reflective clarify how regional culture Vale do 
Jequitinhonha  
Keywords: Craft; Design;Vale doJequitinhonha  
 

Colóquio Internacional de Design – Edição 2013: Design para os Povos 107

mailto:carlarf.design@gmail.com
mailto:marcelinaalmeida@yahoo.com.br


Introdução 
 

A pesquisa inicia-se tendo como ponto de partida o artesanato como um todo, tendo 
como exemplo alguns Estados brasileiros e suas principais características, e em seguida 
Minas Gerais com o foco em Diamantina e Turmalina. Não existem dois lugares iguais no 
mundo, como não existem duas pessoas iguais. A identidade de um grupo social é 
determinada pelo conjunto de símbolos, signos, códigos, normas, objetos, costumes, ritos e 
mitos aceitos e praticados coletivamente. São estes elementos únicos que dão sentido ao 
artesanato e indicam para o artesão seu lugar no mundo. São estas referências os atributos 
valorizados por um mercado globalizado ávido por produtos diferenciados. De acordo com 
Silva (2012) a principal e mais importante característica do trabalho artesanal vem a ser 
exatamente o fato do mesmo ser resultante de um trabalho produtivo que o homem executa 
através das suas mãos, com sensibilidade, pericia e cuidado.  

Em se tratando de uma investigação, pode-se afirmar que no Vale do Jequitinhonha 
produz-se um excelente e criativo artesanato em cerâmica, tecelagem, cestaria, esculturas em 
madeira, couro, bordados, pintura, desenho, música. Trata-se de uma pesquisa de natureza 
básica cujo propósito é gerar conhecimentos reflexivos que permitam elucidar de que modo à 
cultura regional do Vale do Jequitinhonha tem influência nas expressões artesanais típicas da 
região. A abordagem é qualitativa e quantitativa, exploratória, descritiva e explicativa. Possui 
como objetivo elaborar um levantamento bibliográfico acerca do tema investigado, 
compreendendo a interface entre artesanato e design. Identificando quais são os principais 
padrões iconográficos presentes na produção artesanal do Vale do Jequitinhonha, pela análise 
das cidades de Diamantina e Turmalina, assim, abrangendo como a cultura local 
(historiografia, religiosidade, economia) influência o processo de produção do artesanato. 
Com a pesquisa in loco, pode-se observar, confrontando com os dados historiográficos, a 
religiosidade, economia e recursos naturais do Vale do Jequitinhonha. Diamantina é uma 
cidade rica em religiosidade e cultura popular, o artesanato é exposto de forma simples e com 
traços marcantes do regionalismo.  

Os artesãos expõem seus produtos em feiras, como o Café no Beco que é um encontro 
realizado pelos artistas locais e comerciantes, que se torna um ponto de encontro além dos 
artesãos há também músicos, poetas, corais e seresteiros, que se reúnem para celebrar as 
tradições mineiras, de uma forma bem cultural. Há também o Mercado Velho que é o local 
mais antigo em que os trabalhadores expõem suas obras. 

A junção do artesanato com a gestão pelo design poderá viabilizar a valorização do 
artesanato seja como um bem cultural ou material. 

 
O que é o artesanato? 

 
Atividade produtiva de objetos e artefatos realizados manualmente, ou com a 

utilização de meios tradicionais ou rudimentares, com habilidade, destreza, apuro técnico, 
engenho e arte pode ser chamada de artesanato. Essa definição foi apresentada por Barroso 
Neto no Seminário Internacional Design sem Fronteiras, em 1996, de acordo com o manual 
do artesão do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio as Micros e Pequenas Empresas.1 

  
 
 

1  Site SEBRAE, disponível em < www.sebrae.com.br >, acesso em 13 de abril de 2013 
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Categorias dos artesanatos  
 
De acordo com Barroso (2000) o artesanato pode ser categorizado, em função de suas 

finalidades, os artesãos brasileiros são, em sua maioria, indivíduos marginalizados do 
mercado formal de trabalho que buscam em sua atividade uma forma alternativa de renda. Os 
produtos artesanais nascem como uma resposta a uma necessidade sejam estas de natureza 
funcional, decorativa ou ritualística.  

Utilitários: são ferramentas e utensílios desenvolvidos para suprir a carência e 
necessidades das populações de menor poder aquisitivo, substituindo produtos industriais de 
valor mais elevado. 

Conceitual: em geral estes produtos estão ligados à necessidade de auto-afirmação 
social e cultural de um determinado grupo e por isto mesmo muitas vezes aproximam-se da 
arte popular e com esta se confundem. 

Decorativo: são artefatos cuja principal motivação é a busca da beleza, com a 
finalidade de harmonizar os espaços de convívio. 

Litúrgico: são produtos de finalidade ritualística destinados a práticas religiosas ou 
místicas reforçadas. 

Lúdicos: são em geral produtos destinados ao entretenimento de adultos e crianças, 
intimamente relacionados com as praticas folclóricas e tradicionais, incluindo-se nesta 
categoria todo tipo de brinquedos populares e instrumentos musicais. 

Além de categorizar o artesanato, Barroso acredita que os artesãos possuem técnicas, 
habilidade e destreza que são capazes produzir e/ou reproduzir produtos que se encontra em 
um nicho do mercado em que a oferta dos produtos industrializados não satisfaz as 
necessidades e desejos do usuário. Mas por outro lado, a adequação do artesanato às 
mudanças tecnológicas, não são modos de descaracterizar o trabalho ou afastá-lo de sua 
originalidade. 

  
Artesanato No Brasil 

 
De acordo com o livro Programa de Artesanato Brasileiro (2002), o artesanato 

brasileiro é conhecido em todo o mundo por sua criatividade. Esse rico conjunto de produtos, 
desenhos e tons surgiu da herança dos povos que por aqui passaram e constituem a cultura 
brasileira. A seguir sera exposto alguns Estados, segundo o Programa de Artesanato 
Brasileiro. 

Amazonas 
A arte indígena traduz as manifestações culturais de tribos que habitam as margens do 

alto Rio Negro. Cascas de arvores, fibras naturais, sementes, ossos de animais, madeiras e 
cipós, são usados no artesanato local. Apesar da forte presença indígena, os portugueses 
também deixaram suas marcas no artesanato, com a cerâmica. Do látex, matérias primas farta 
surgem calçados, bolsas e pastas. 

 
Bahia 
O artesanato possui heranças culturais dos africanos, índios e portugueses, com isso 

surgiu uma arte popular e autêntica. Peças em alpaca cobre, folha-de-flandres e latão, e 
também ouro e prata. Os trabalhos em madeira também são bem populares. Cabaça, madeira, 
ferro e couro dão vida aos atabaques, berimbaus, agogôs, kalimbas e tantos outros 
instrumentos. É de la que originaram os vasos avermelhados, de todas as formas e tamanhos, 
ornamentados com desenhos brancos e motivos florais ou arabescos. 
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Ceará 
O artesanato local veio da influencia europeia com bordados e rendas. A renda da terra 

é uma das mais tradicionais do Ceará.  Dos indios veio o trabalho com as fibras de naturais. A 
técnica de tranças com a palha de carnaúba produz chapéus, bolsas, esteiras e objetos de 
decoração, tudo com o uso de muitas cores. O couro crú também é usado para moldar 
chapéus, vestimentas e calçados. A cerâmica cozida, legado dos poucos africanos, possui uma 
beleza rústica e original. Da natureza surgem inúmeras tonalidades de areia, trabalhando 
assim, com garrafas de vidros formando paisagens. 

 
Goiás 
O artesanato do Estado busca referências na natureza e nas festas folclóricas. 

Ametista, quartzo, ágata e cristal de rocha, em sua forma bruta ou lapidada, são transformadas 
em sinos de vento, joias e objetos decorativos. Com fortes raízes indígenas, a cerâmica em 
tons da terra é rústica e utilitária. Roupas, cortinas e tapetes surgem de teares de madeira. Os 
trabalhos da região se destacam peça grande variedade de estilos e matérias-primas utilizadas. 

 
Pará 
O artesanato mais conhecido é a cerâmica Marajora, produzida de forma rudimentar 

com argila, com uma exuberância e variedade decorativa. As folhas de miriti, conhecida 
também como buriti, servem como base para a criação de cestos, balaios, quadros e 
brinquedos. A cabaça é muito ultilizada na confecção de vasilhas, intrumentos musicais e 
brinquedos. A arte indigina é algo que também está presente na tradição do artesanato local. 

 
Pernambuco 
O artesanato local é rico e colorido, umas das matérias primam mais utilizadas é a 

argila. É grande a quantidade de artigos produzidos com fibras vegetais como sisal, a folha de 
carnaúba, de bananeira, buriti, entre outras.  Bolsas de diversos modelos e cores, cestos, 
chapéus e objetos decorativos então presentes. O couro também pé muito usado, com 
sandálias, chinelos, carteiras e chapéus. Imagens sacras e carrancas surgem do manuseio da 
madeira 

 
Rio de Janeiro 
Alegre e criativo são essas palavras que definem o artesanato local. 

Predominantemente urbano, busca inspiração em materias primas pouco convensionais, para 
depois produzir peças originais com uma beleza única. O artesanato tradicional também 
possui seu espaço, a colonixação portuguesa no norte do Estado deixou para tras a riqueza do 
bordado e do crochê. 

 
Rio Grande do Sul 
O couro é a principal materia-prima usada nas confecções de artigos tradicionais como 

bainhas para facas, boleadeiras, chocotes retorcidos, botas, cintos, malas e selas para 
montaria. O chifre do boi também é uma fonte rica para a produção artesanal, são utilizados 
em cabos de faca, canivetes, isqueiros e cantis para guardar aguardente. Outro material muito 
utilizado é a lãde ovelha, há o uso de fios naturais ou coloridos para a confecção de casacos, 
cobertores, tapetes, tapessaria… O habito do chimarrão serviu como ponto de partida para a 
confecção de várias cuias, objeto geralmente comprado por quem visita a cidade. 
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Santa Catarina 
É um artesanato marcado pela variedade, por ter influencia a inúmeras correntes 

migratórias. Dos alemães, veio o delicado trabalho em palha de milho e bananeiras. Os 
portugueses trouxeram uma das festas mais populares do Estado: a do boi-de-mamão. O pau-
de-fita, com suas danças de roda em torno de um mastro colorido, também servem de 
inspiração para os artistas. Do manuseio hábil dos bilros surgem rendas com tramas delicadas 
e originais. Os artesãos trabalham com vidro criando vasos, copos, jarras.  

 
São Paulo 
A produção artesanal na região é menos evidente devido a sua acentuada 

industrialização. O artesanato local é marcado pela mistura de influencias dos colonizadores e 
imigrantes, e pela tradição cultural caipira, caiçara e indigina. Uma das expressões mais fortes 
do artesato é a cerâmica figurativa, são pequenas peças de argila que representam animais, 
trabalhadores, cenas do cotidiano e danças populares. Fibras naturais como taboas, cipós, 
bambus e palha de milho transformam-se em preças como cestas, fruteiras, bolsas, entre 
outros. O trabalho em tecido, principalmente o fuxico, é conhecido por sua mistura de cores e 
criatividade. O artesanato paulista traduz a diversidade do estado. 
 
Artesanato em Minas Gerais 

 
O artesanato mineiro tem como característica a multiplicidade e revela traços do 

passado colonial barroco. As igrejas e religiosidades inspiram os artesãos com suas mãos 
habilidosas que produzem peças em prata, estanho, madeira, palha, ferro ou barro. Além de 
caracterizar a cultura, o artesanato reflete o relacionamento do artesão com o meio ambiente. 
O artesanato está correlacionado com os recursos naturais existentes e decorre, 
necessariamente, da relação entre o homem e o meio e reflete o sistema de vida adotado pelos 
moradores da região. 

De acordo com o SENAC (Servico Nacional de Aprendizagem Comercial)2, a 
economia de Minas, no setor de transformação, era eficaz. A sociedade mineira, escravista, 
não excluía do cenário social grupos de produtores independentes e trabalhadores livres. Pela 
necessidade, o mineiro criou e recriou suas peças com arte e beleza. No século XVIII, o 
processo de produção artesanal do mineiro foi enriquecido, principalmente pela criatividade 
de mulatos, cafusos e mamelucos. E, embora se considerem notáveis as experiências 
portuguesas transculturadas e sincréticas, a cerâmica, a tecelagem e cestaria receberam 
influência indígena marcante, perceptível ainda em nossos dias. No século XIX, imigrantes e 
seus descendentes – italianos, alemães, judeus, sírio-libaneses, turcos, ciganos, ingleses, 
franceses e espanhóis marcam, também, a história da cultura mineira, através de objetos 
artesanais, culinária típica, usos e costumes. 

Segundo o Governo do Estado de Minas Gerais3, o artesanato mineiro como um dos 
mais admirados nas mais importantes salas de exposições de artesanato pelo mundo, também 
a dádiva da mãe natureza, que despendeu seus recursos naturais abundantes a essa atividade 
que não para de redescobrir. O certo é que na diversidade do artesanato, o artista traz consigo 
as influencias regionais através dos materiais empregados, das cores, forma e estilo. O 
artesanato produzido em Minas Gerais é reconhecidamente um dos mais expressivos da 
América Latina. A produção artesanal é exportada para a Europa e os Estados Unidos. 

2 SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Disponivel em:< www.mg.senac.br >. Acesso em 10 
jun. 2013. 
3 Governo de Minas Gerais. Disponível em: <http://www.mg.gov.br >. Acesso em 10 jun. 2013. 
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Objetos como os tapetes arraiolos de Diamantina, as cerâmicas do Jequitinhonha e a prataria 
de Tiradentes chegam às galerias de arte, museus e lojas de todo o mundo. O artesanato 
mineiro se transformou em fonte de renda e incentivo ao turismo, beneficiando e distribuindo 
renda as mais diversas camadas da população. 

 
Artesanato No Vale Do Jequitinhonha 

 
Segundo Wandeck (2009), o Vale do Jequitinhonha produz um excelente e criativo 

artesanato em  cerâmica, tecelagem, cestaria, esculturas em madeira, couro, bordados, pintura, 
desenho, música. 

Os trabalhos com barro no Vale iniciaram-se com a confecção de peças utilitárias que 
eram feitas pelas mulheres chamadas de paneleiras. A tradição manteve-se através das 
gerações. Faziam moringas, vasilhas, panelas, potes etc, tudo com uma marcante influência 
indígena.  Produziam também figuras para adornar, ainda segundo Wandeck (2009). Com o 
passar do tempo passaram a produzir peças decorativas “de enfeite” como dizem. Figuras 
humanas, animais, cenas do cotidiano, tipos, usos e costumes da região. 

 

 
Fig. 1 – Artesanato lúdico, litúrgico e decorativo de Diamantina.  

Fonte: Daniella Barros, fotógrafa 
 

A melhoria na vida dos artesãos ocorreu com a criação, na década de 70, segundo a 
Codevale (Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha) A entidade recolhia a 
produção dos artistas e revendia os produtos, principalmente em Belo Horizonte. Esta atuação 
oficial incentivou bastante o artesanato trazendo uma significativa melhora no nível de vida 
dos moradores. 

 
Visita in loco – Vale do Jequitinhonha 

 
Em uma visita in loco a cidade de Diamantina, observou-se que a forma com que o 

artesanato é vendido e exposto são similares a outras cidades coloniais mineiras, como por 
exemplo, Ouro Preto. Cidades como Ouro Preto, o artesanato local é exposto em praça 
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publica todos os dias, algo similar a uma feira de artesanato diária. Com a ida a Diamantina 
notou-se que o artesanato é exposto em lojas e vendido por terceiros, os vendedores (das lojas 
visitasdas) não sabem explicar com clareza a procedência das peças, afastando a tradição e 
raiz do artesanato local. Observou-se que esses vendedores quando questionados sobre a 
procedência das peças ficam confusos, devido a dificuldade encontrada em explicar o material 
e o local da confecção, esses mesmo, a grande maioria, possuem o tradicional jeito mineiro, 
isso é, dificuldade de se comunicar com os compradores ou visitantes, evitando passar 
informações sobre as peças e não autorizando fazer imagens do artesanato expostos em suas 
lojas com receio de uso indevido da imagem e/ou de haver futuras copias das obras. As 
pessoas da região possuem o tradicionalismo mineiro, fazendo com que o comercio local seja 
prejudicado, uma vez que a propaganda, o marketing, é reduzido apenas para aquela região, 
assim, não sendo facilmente disseminado para outros estados.  

Perguntas simples como a procedência das peças, tipo de material, perspectivas de 
vendas, dentre outras, não foram respondidas ou responderam com certa desconfiança e 
insegurança, assim, não sendo dados confiáveis. 

Há um dia da semana, domingo, em que os artesãos expõem suas próprias obras em 
uma tradicional feira de artesanato que ocorre no Mercado Velho. Existe também um evento 
cultural todos os sábados na cidade que é chamado de Café no Beco em que artistas e 
artesãos, junto com os comerciantes de bares e restaurantes, mostram seus trabalhos nas ruas 
durante a noite. 

As peças observadas fazem o uso de cores naturais, isso é, aproveitam as cores da 
matéria prima, como algodão, linho, palha, dentre outros materiais e também há o tingimento, 
desses mesmo, com cores fortes e vibrantes, havendo contraste junto com as cores natural . 

 

 
Fig. 2 – Marionetes com o uso de cores vibrantes e neutras.  

Fonte: Autoria própria 
 
 O uso de fibras naturais na maioria das obras artesanais é algo que chama a atenção, 

uma vez que com as pesquisas através da bibliografia a expectativa era que grande parte das 
fossem peças feitas com o barro, mas o que se observa são em sua maioria  feitas com 
cestaria, tecelagem ou outras tecnicas que fazem o uso de panos e/ou fibras. 
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Apontamentos finais 
 
Observando-se os locais de venda do artesanato, pode-se notar que, se existisse o 

apoio do design nas cooperativas o desenvolvimentos e vendas seriam melhores 
desenvolvidas.  Assim sendo é permitido inferir que design pode vir a ser uma ferramenta útil 
no artesanato do Vale do Jequitinhonha, fazendo com que os artesãos repensem a forma que 
expõem sua peças nas feiras ou lojas, sendo o ponto de venda, marketing, gestão ou formas de 
fazer com que o artesanato realmente assuma o papel dele no Vale do Jequitinhonha. A 
junção do artesanato com a gestão pelo design haverá uma maior valorização do artesanato 
seja como um bem cultural ou material. 
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Resumo 
 
Este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de materiais eco-cerâmicos incorporados 
com o resíduo de serragem de madeira. As matérias-primas utilizadas foram: solo, cimento, 
água e resíduo de serragem de madeira. Três misturas contendo 0, 0,5 e 1 parte em volume de 
resíduo de serragem de madeira em substituição ao solo foram preparadas. Os corpos 
cimentícios foram confeccionados por prensagem uniaxial e curados durante 28 dias. Em 
seguida, foi determinada a absorção de água e a resistência à compressão. Os resultados 
indicaram que é possível a obtenção de materiais cerâmicos ecológicos incorporados com o 
resíduo de serragem de madeira.  
 
Palavras Chave: corpos cimentícios; materiais cerâmicos; resíduo de madeira. 
 
 
Abstract 
 
This work aims to evaluated the incorporation of wood waste in cementitious bodies to 
produce soil-cement brick. The raw materials used were: soil, Portland cement, water and 
wood waste. Three soil-cement mixtures containing 0; 0,5 e 1 volume of  wood waste 
replacing the soil were prepared. The cementitious bodies were prepared by uniaxial pressing 
and cured during 28 days. The cementitious bodies cured were characterized in terms of 
water absorption and compressive strength. The experimental results indicated that wood 
waste pointed as an alternative material for use in ecological brick.   
 
Keywords: cimentitious bodies; ceramic materials; wood waste.
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Introdução 
As atividades industriais geram uma grande quantidade de resíduos, principalmente, os 

resíduos sólidos. Essas atividades têm como objetivo principal a geração de riqueza utilizando 
os recursos naturais do planeta, não havendo nenhuma preocupação com o destino final 
correto dos resíduos gerados nos processos de produção (HOLANDA, MANHÃES, 2008, p. 
1301). O gerenciamento e a redução de resíduos durante as etapas de um processo de 
produção deve ser prática constante nas indústrias (NASCIMENTO, MOTHÉ, 2007, p. 36). 
Isso é de grande importância, uma vez que os resíduos industriais vêm se tornando um dos 
maiores problemas que a sociedade atual enfrenta (MENEZES, NEVES, FERREIRA, 2002, 
p. 303). Este problema está diretamente ligado aos riscos potenciais (periculosidade) que os 
resíduos, principalmente, os resíduos sólidos industriais podem causar ao meio ambiente e a 
saúde pública. Essa periculosidade é função das propriedades físicas e químicas ou 
infectocontagiosas que os resíduos podem apresentar (HOLANDA, MANHÃES, 2008, p. 
1301).  

Independente do tipo de indústria madeireira, a geração de resíduos é conseqüência 
direta do processamento da madeira, principal matéria-prima do setor. Além disso, os 
resíduos também podem ser gerados durante o processamento de painéis reconstituídos, como 
compensados, aglomerados e Medium Density Fiberboard (MDF). De acordo com suas 
características morfológicas os resíduos são classificados como cavacos (partículas com 
dimensões máximas de 50 x 20 mm, em geral provenientes do uso de picadores), maravalhas 
(resíduos com menos de 2,5 mm), serragem (partículas de madeira com dimensões entre 0,5 a 
2,5 mm, provenientes do uso de serras) e, por fim, o pó (resíduos menores que 0,5 mm) 
(MENDOZA, et al. 2010). 

O resíduo de serragem da madeira é classificado como classe IIB – inerte (ABNT, 
NBR 10004, 2004), podendo ser reciclado por diferentes processos industriais e podendo ser 
transformado em produtos de uso similar ou diferente ao da madeira inicialmente processada 
(STADLER, et al. 2009). Na maioria das vezes esse resíduo é tratado como um subproduto de 
baixo valor agregado. Assim, o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa que contemplem a 
utilização de resíduos, dentro de uma visão que os trata como importantes matérias-primas 
componentes para aplicações com maior valor agregado visando a sua utilização em bens 
úteis para a sociedade e a proteção do meio ambiente, é uma iniciativa importante e necessária 
(CASAGRANDE, et al. 2008).  

Uma das formas mais adequadas para o reaproveitamento de diversos tipos de resíduos 
é a incorporação destes em massas cerâmicas (matrizes sólidas como a argila ou argamassa de 
cimento) para a fabricação de produtos cerâmicos para a construção civil (FERREIRA; 
GOBO; CUNHA, 2008 e LIMA; NEVES; CARVALHO, 2010 e SOUZA; PINHEIRO; 
HOLANDA, 2010 e PINHEIRO; HOLANDA, 2013). A utilização de resíduos pelas 
industriais cerâmicas pode ser viabilizada pela substituição de uma ou mais matérias-primas 
da composição original por resíduo, mantendo-se o processo de produção igual ao 
convencionalmente utilizado, a fim de que as propriedades do produto sejam reproduzidas 
(CASAGRANDE, et al. 2008).  

Um dos produtos cerâmicos que merece destaque é o tijolo ecológico do tipo solo-
cimento. Esse produto é obtido através da mistura homogênea de solo, cimento e água, em 
proporções adequadas que, sofre compactação e cura. Apresenta boa resistência mecânica a 
compressão, bom índice de impermeabilidade e boa durabilidade. Suas aplicações vão desde a 
construção de casas, depósitos, galpões, armazéns, etc. Além disso, o tijolo solo-cimento pode 
ser uma possível alternativa para reduzir o déficit habitacional do Brasil, em virtude do baixo 
custo que agrega na construção (VIEIRA, et al. 2007; PINHEIRO; SOARES, 2010). Assim, o 
presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de materiais cerâmicos ecológicos 
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classificados como tijolos do tipo solo-cimento incorporados com o resíduo de serragem de 
madeira para serem utilizados na construção civil. O estudo desenvolveu-se através da 
aquisição e beneficiamento das matérias-primas, formulação, preparação e caracterização dos 
traços cerâmicos, compactação e moldagem de corpos-de-prova, secagem e cura e, por fim, a 
caracterização dos corpos-de-prova.  

 
Material e Métodos 

Neste trabalho foram utilizadas as seguintes matérias-primas: solo, cimento, água e o 
resíduo de serragem de madeira. O solo utilizado foi coletado no município de Ubá - MG. O 
cimento utilizado foi o cimento do tipo Portland CPIII – 40 RS, devido à facilidade de 
encontrá-lo, seu baixo custo e por ser o cimento que apresenta a maior resistência à 
compressão. A água utilizada foi água potável coletada a partir da rede de distribuição de 
água do município de Ubá - MG, fornecida pela COPASA-MG. O resíduo de serragem de 
madeira foi coletado em indústrias que compõem o pólo moveleiro de Ubá e região.    

O solo foi submetido a um processo de secagem ao ar livre durante 10 dias, e em 
seguida, a um processo de secagem em estufa de laboratório a 110 °C por 24 h. Depois da 
secagem, o solo foi destorroado manualmente até a passagem completa em peneira de 4 mesh 
(4,75 mm ASTM). O cimento e o resíduo de serragem de madeira foram submetidos a um 
processo de secagem em estufa a 110 ºC por 24 h, e passados em peneira 200 mesh (75 µm 
ABNT). Em seguida, foi realizada a formulação dos traços cerâmicos. Foram formulados três 
traços (partes em volume) para tijolo do tipo solo-cimento. Um traço de referência (TR) sem 
adição do resíduo de serragem de madeira, um segundo traço (TR1) com a adição de 0,5 parte 
em volume de resíduo de serragem de madeira em substituição ao solo e um terceiro traço 
(TR2) contendo 1 parte em volume de resíduo de madeira em substituição ao solo. A Tabela 1 
mostra a composição (partes em volume) dos traços formulados. 

 
Tabela 1 – Composição (parte em volume) dos traços estudados 

Traço  
(parte em 
volume) 

Solo Cimento Resíduo Formulação 

TR 9 1 0 9/1/0 
TR1 8,5 1 0,5 8,5/1/0,5 
TR2 8 1 1 8/1/1 
 
Definidos os traços cerâmicos, as matérias-primas foram dosadas e misturadas 

manualmente até a mistura adquirir uma coloração uniforme. Logo após, foi realizada a 
umidificação das misturas. A morfologia dos grânulos componentes das misturas foi analisada 
por microscopia ótica.     

A conformação dos corpos cimentícios foi feita por prensagem uniaxial em prensa 
hidráulica, modelo PHP com capacidade de 15 toneladas. A carga de compactação utilizada 
foi de 2 toneladas. Foi utilizada uma matriz de forma cilíndrica (Φ = 30 mm) e pistões de aço. 
Em seguida, os corpos cimentícios foram colocados sobre uma superfície plana e deixados 
por um período de 6 h. Após esse tempo, os corpos cimentícios foram submetidos a uma 
molhagem freqüente durante 7 dias. Após este período, os corpos cimentícios foram deixados 
sobre a superfície sólida em local coberto até que se completasse um período igual ou 
superior a 28 dias (etapa de secagem e cura). Em seguida, as seguintes propriedades foram 
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determinadas: resistência à compressão simples (NBR 12025/90 – Ensaio de compressão 
simples de corpos de prova cilíndricos) e absorção de água (NBR 10834/94). 

 
Resultados e Discussão 

A morfologia e a textura dos grânulos do traço cerâmico TR são mostrados na Figura 
1. Pode ser observado que os grânulos apresentam uma morfologia arredondada e textura 
rugosa típica de grânulos formados por aglomeração de partículas finas. O mesmo 
comportamento foi observado para os grânulos dos outros traços formulados. A Figura 1 
também mostra a larga distribuição de tamanho de grânulos apresentada pelos traços 
estudados.  
 

 
Figura 1: Grânulos do traço TR2. 

 
A Figura 2 apresenta os resultados de absorção de água (AA) (porosidade aberta) para 

os corpos cimentícios ensaiados após 28 dias de cura dos traços cerâmicos estudados. A 
Figura 2 também mostra o valor máximo de absorção de água de acordo com a norma NBR 
10834/94. A Figura 3 apresenta os resultados de resistência mecânica à compressão (RC) para 
os corpos cimentícios ensaiados após 28 dias de cura. A Figura 3 também mostra o valor 
mínimo de resistência mecânica à compressão de acordo com a norma NBR 12025/90.  

Pode ser observado a partir da Figura 2 que a incorporação do resíduo de serragem de 
madeira provoca um aumento na absorção de água dos corpos cimentícios. Esse 
comportamento pode estar relacionado ao menor empacotamento das partículas, o qual 
promoveu o aumento da porosidade, principalmente, da porosidade aberta. É importante 
destacar que os traços cerâmicos estudados apresentam valores de absorção de água de 20,32 
± 0,75 % para o traço de referência (traço TR), de 21,64 ± 0,33 % e para o traço contendo 0,5 
parte em volume de resíduo em substituição ao solo (traço TR1) e de 21,07 ± 0,55 % para o 
traço contendo 1 volume de resíduo em substituição ao solo (traço TR2). Esses resultados 
concordam com a norma NBR 10834/94, na qual consta que o valor médio de absorção de 
água para tijolos do tipo solo-cimento deve ser inferior a 22 %.  Ou seja, a incorporação do 
resíduo de serragem de madeira não fez com que os produtos saíssem da especificação para 
tijolo solo-cimento em termos da absorção de água.  
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Figura 2: Absorção de água em função do conteúdo de resíduo de serragem de madeira. 
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Figura 3: Resistência a compressão em função do conteúdo de resíduo de serragem de madeira. 

 
Com relação à resistência a compressão, pode ser observado a partir da Figura 3 

que os corpos cimentícios apresentam uma redução na resistência à compressão com a 
incorporação do resíduo de serragem de madeira. Este comportamento pode estar 
relacionado, principalmente, com o aumento da porosidade devido à incorporação do 
resíduo de serragem da madeira. Os poros funcionam como concentradores de tensão 
diminuindo a resistência à compressão dos corpos cimentícios. É muito importante notar 
também que os corpos cimentícios estudados apresentam valores de resistência à 
compressão superiores ao valor mínimo exigido pela norma NBR 12025/90, na qual consta 
que para tijolo do tipo solo-cimento a resistência a compressão média deve ser superior a 
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2,0 MPa. Os corpos cimentícios estudados apresentam valores de resistência a compressão 
de 4,54 ± 0,04 MPa para o traço de referência (traço TR), de 4,50 ± 0,05 MPa para o traço 
TR1 e de 4,37 ± 0,06 MPa para o traço TR2. 

As Figuras 4 e 5 apresentam a superfície de fratura para os corpos-de-prova 
representativos dos traços TR e TR2, respectivamente. 

 

 
Figura 4: Superfície de fratura de corpo-de-prova representativo do traço TR. 

 

 
Figura 5: Superfície de fratura de corpo-de-prova representativo do traço TR2. 

 
Conforme observado a partir da Figura 4, os corpos cimentícios representativos do 

traço de referência (traço TR) apresentam uma estrutura bem compactada e homogênea. Já na 
Figura 5 (traço TR2) pode ser observado uma textura mais grosseira e heterogênea, o que 
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evidencia o empacotamento menos eficiente entre as partículas, resultando assim em maior 
porosidade. Esta porosidade é responsável pela alteração das propriedades físicas, resultando 
em maior absorção de água e menor resistência mecânica a compressão. Também pode ser 
observado (Figura 5) a presença de trincas na superfície de fratura. As trincas, assim como os 
poros funcionam como concentradores de tensão diminuindo a resistência mecânica a 
compressão. A presença de trincas é responsável pelo menor valor de resistência a 
compressão apresentado pelo traço TR2. 

Os resultados experimentais deste trabalho demonstram claramente que é possível a 
obtenção de materiais eco-cerâmicos incorporados com o resíduo de serragem de madeira 
proveniente do pólo moveleiro de Ubá/MG. Notou-se claramente que os materiais 
desenvolvidos apresentam as especificações de norma para serem classificados como produto 
cerâmico de baixo impacto ambiental, denominado de tijolo ecológico do tipo solo-cimento, 
para serem utilizados na construção civil. Os corpos-de-prova desenvolvidos a partir dos 
traços formulados e preparados apresentaram valores de absorção de água na faixa de 20,32 a 
21,64 % e valores de resistência mecânica a compressão situados na faixa de 4,37 a 4,54 MPa.  

  
Conclusões 

Os resultados experimentais deste trabalho indicaram que, nas condições de 
processamento e cura descritas aqui, é possível o desenvolvimento de materiais cerâmicos 
ecológicos classificados como tijolos do tipo solo-cimento incorporados com até 1 parte em 
volume de resíduo de serragem de madeira em substituição ao solo. Foi observado que para os 
ensaios de absorção de água, conforme NBR 10834/94, que requer valor médio inferior a 22 
%, os corpos cimentícios desenvolvidos atenderam as especificações de norma. Os corpos 
cimentícios apresentaram valores de absorção de água na faixa de 20,32 a 21,64 %.  Para os 
ensaios de resistência à compressão simples, conforme NBR 12025/90, que requer valor 
médio de resistência à compressão superior a 2 MPa, foi observado que os corpos cimentícios 
também atingiram as especificações exigidas por norma. Os corpos cimentícios desenvolvidos 
apresentaram valores de resistência à compressão na faixa de 4,37 a 4,54 MPa. 
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Resumo 

Enchentes e deslizamentos, furacões, tsunamis, terremotos e outros desastres naturais 

desencadeiam crises nas cidades em todo o mundo. No Brasil, em particular, as enchentes e 

deslizamentos são os eventos mais recorrentes, os quais afetam populações vulneráveis, 

sujeitando-as a improvisarem abrigos temporários. Como as intervenções arquitetônicas são 

percebidas pelos envolvidos neste contexto? O artigo relata a perspectiva das pessoas que 

passaram por esta experiência e apresenta um planejamento para núcleos de abrigamento após 

desastres. Os estudos foram resultantes de dois workshops colaborativos inspirados na 

metodologia do design thinking realizados na cidade de Eldorado, no Vale do Ribeira, 

envolvendo pesquisadores, funcionários da prefeitura local e moradores que ficaram 

desabrigados em eventos anteriores. Baseado na compreensão das questões colocadas pelos 

grupos colaborativos, este artigo propõe requisitos de projeto para futuras intervenções em 

abrigos temporários no Brasil. Por fim, considera o desastre como uma oportunidade, porque 

a partir deste evento catastrófico os olhos do mundo se voltam para uma cidade vulnerável, 

carente de melhorias. Após a crise, a cidade pode se restabelecer e tornar-se mais digna, 

devido à obtenção de benefícios como investimentos em equipamentos públicos e edificações 

que podem servir à cidade ao longo do ano e não somente no período de enchente. 

 

Palavras-chave: abrigos temporários, populações afetadas pelas enchentes, projeto 

colaborativo. 
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O projeto é significativo quando reflete seus sistemas socioculturais 

Há indicações na literatura, por parte de vários autores da área da arquitetura e do 

design, tais como Ian Davis1, que buscam analisar os abrigos temporários a partir dos 

desastres naturais mais recorrentes de seu tempo. Começamos por Ian Davis, que redigiu o 

livro pioneiro “Shelter after Disaster” e constata que o ano de 1976 foi acometido por mais 

terremotos desde 1927. Ao relatar uma retrospectiva sobre as pequenas habitações e desastres 

entre os anos de 1978 a 1990, Frederick Cuny2 elenca marcos ou lições aprendidas em certas 

cidades para examinar o quadro geral. Com relação ao período citado, destaca a atuação de 

Jolyon Leslie na Oxfam, mas lamenta a ausência de jovens engajados nesse tipo de projeto. 

Recentemente, percebemos uma significativa adesão de estudantes que desenvolvem 

propostas para concursos e competições com o tema da habitação emergencial, mas os 

projetos carecem de considerações contextuais. Os casos bem avaliados referem-se a 

situações que incorporaram ideias de desastres anteriores, conseguiram treinar pessoas e 

transferir para elas a decisão sobre a recuperação de suas casas. 

Estudos de caso de programas após desastres são aplicados como aproximação ao 

tema dos abrigos temporários em diversos países do mundo. Esta abordagem é notável nos 

estudos relacionados na tabela abaixo. 

Tabela 1: Um resumo dos locais e datas dos eventos adotados como estudos de casos de projetos após desastres 

pelos autores entre 1978-2010. 

             Author 
Type 

Ian Davis (1978) Fred Cuny (1992) Cassidy Johnson (2007) Marie J. Aquilino (2011) 

Hurricane Honduras (September 
1974) 

  New Orleans, USA 
(August 2005) 

Typhoon    Manila, The Philippines 
(2009) 

Tsunami    Sri Lanka (December 
2004) 
Banda Aceh (December 
26, 2004) 
Tamil Nadu, India 
(December 2004) 

Earthquake Skopje, Yugoslavia (July 
26, 1963) 
Managua, Nicaragua 
(december 23, 1972) 
Lice, Turquia (September 
6, 1975) 
Guatemala (February 4, 
1976) 
Friuli, Italy (May 6, 
September 15, 1976) 

Popayán, Colombia 
(March 31, 1983) 
Yemen, Arab 
Rep(december 13, 1982) 
(Mexico City September 
19, 1985) 
Armenia (then part of the 
Soviet Union) December 
7, 1988. 

Italy (May 6, September 
15, 1976) 
(Mexico City September 
17, 1985) 
Greece (September, 13 e 
15 1986) 
Kobe, Japan (January 17, 
1995) 
Colombia (January 25, 
1999) 
Turquia (August,17 e 
November,12, 1999) 

Solomon Islands (April 1, 
2007) 
Gujarat, India (January 
26, 2001) 
Latur, India (October 
1993) 
Muzaffarabad, Pakistan 
(2005) 
Port-au-Prine, Haiti 
(January 12, 2010) 
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Os locais citados na tabela são áreas de risco que podem ser regiões, cidades e até 

países inteiros. Algumas intervenções arquitetônicas se limitam ao período transitório, mas a 

grande maioria dos projetos arquitetônicos, devido ao efeito devastador principalmente dos 

terremotos, são dedicados às reconstruções. Quanto aos abrigos temporários, restam poucos 

exemplos planejados, uma vez que o improviso é a palavra de ordem neste período 

imediatamente pós-desastre.  

Dr. Miguel Gueri Paho, assessor sub-regional sobre emergências, descreve os abrigos 

improvisados na cidade de Popayán, na Colômbia, em decorrência de um terremoto que 

atingiu 5.5 pontos na escala Richter em 31 de março de 1983, às 8:15 da manhã: 

“Além disso, pode-se observar todos os tipos de abrigos temporários: tendas e abrigos de 

zinco-ambos muito impraticáveis, porque a falta de ventilação adequada durante o dia a 

transforma em fornos insuportavelmente quentes. Seria muito mais prático para os abrigos se 

fossem feitos de madeira ou materiais locais, como guadua (uma espécie de bambu). Existem 

abrigos de papelão plastificado e pré-fabricados de concreto e não poderia deixar de ser feitos 

lá outros com sobras de materiais de construção de abrigos: caixas velhas, folhas de plástico e 

qualquer produto humanamente imaginável.”1 (1983)  

Esta crítica nos mostra que os materiais escolhidos possuíam baixo custo e estavam 

facilmente disponíveis. Ainda que encontrados na região, a madeira e o bambu não eram 

utilizados porque requerem o conhecimento da técnica de processamento ou construção com 

estes materiais. 

Mesmo em outros continentes a ideia do reaproveitamento é percebida como uma 

constante, sugerindo que o projeto adote medidas e propostas para a “segunda vida” tanto da 

habitação temporária em si como dos materiais que a compõem. Cassidy Johnson3 (2010) 

indica cinco opções: locação de casa; reuso; reciclagem das partes; habitações temporárias 

como “núcleos” das habitações permanentes e remodelação das unidades e estocagem para o 

próximo desastre. 

As informações destes relatos de campo apontam falhas em questões de planejamento. 

Cassidy Johnson (2007) notou que os programas de habitação temporária oferecem 

localizações inadequadas para a implantação das casas, atrasos na entrega de soluções caras e 

                                                 
1 In addition, one can observe all kinds of temporary shelters: tents and shelters made of zinc-both very 
impractical, because they lack suitable ventilation and in the course of the day turn into unbearably hot ovens. It 
would seem much more practical for the shelters to have been made of wood or local materials, such as guadua 
(a species of bamboo). There are shelters made of plasticized pasteboard and prefabricated concrete, and there 
could not fail to be shelters made with leftover building materials: old boxes, plastic sheets, and any product 
humanly imaginable.” 
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inapropriadas para o clima e a cultura para a qual se destinam. Diversos autores reiteram a 

gravidade da incidência de violência nos abrigos temporários e a dificuldade de capacitar 

equipes organizacionais para este contexto. A mesma condição é relatada por especialistas 

que atuam neste setor no Brasil.  

Após a primeira Conferência realizada em 1978, a Politécnica de Oxford promoveu 

nova Conferência em 1990, com o tema “Disasters and the Small Dwelling”. Esta última, 

priorizou aprofundar a compreensão das habilidades dos sobreviventes dos desastres, reduzir 

a vulnerabilidade dessas áreas e aumentar a eficácia das intervenções de grupos externos. Na 

revisão sobre os estudos de casos de vários países apresentados, Yasemin Aysan constata que 

a reconstrução após desastres não é apenas um fenômeno físico: 

"Uma 'casa' é sempre mais do que uma estrutura; é um lugar de segurança, símbolo de 

status, reflexo dos valores sociais e expressão de aspirações. Para muitos uma casa também é 

um local de trabalho"4 (1992, p.3). 

Sabemos mais a respeito de como fazer novos projetos do que novas comunidades. 

Em situações de desastres, as pessoas são retiradas de suas moradias anteriores e ficam 

exiladas das redes sociais as quais pertenciam. São as ciências sociais que explicam as razões 

de “boas ideias” arquitetônicas ruírem em certas sociedades. Pode ser que a tecnologia esteja 

adequada para o local, mas o projeto não será bem sucedido se não forem considerados os 

sistemas socioculturais onde estão inseridos. 

Uma compreensão mais ampla do contexto político, econômico e sociocultural pode 

ser decisivo para a implementação da solução arquitetônica. 

 

A participação das populações afetadas 

Devido à relevância de realizar um estudo de caso para conhecer as particularidades da 

intervenção em cidades afetadas por desastres naturais, adotamos o município de Eldorado, no 

Vale do Ribeira, Estado de São Paulo, como local para o desenvolvimento da pesquisa5. O 

trabalho está em andamento desde 2010 nesta cidade recorrentemente afetada por enchentes, 

envolvendo pesquisadores, funcionários da prefeitura local e moradores que ficaram 

desabrigados em eventos anteriores. 

No estágio atual, já foram realizados o levantamento de dados e a proposta da 

implantação de intervenções para abrigos temporários. Foram coletados dados de projeto 

gerados durante dois workshops colaborativos em 2011 e 2012, inspirados na metodologia do 

design thinking. Para o ano de 2013 são previstos o desenvolvimento de projeto preliminar, 
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para 2014 a construção de modelos de estudo e prototipagem e para 2015, finalmente, 

pretendemos testar as propostas com as pessoas que ficam recorrentemente desabrigadas.  

O objetivo do primeiro Workshop NOAH: Experiência participativa com desabrigados pelas 

chuvas, realizado em 9 de Dezembro de 2011, foi essencialmente diagnosticar as necessidades 

de abrigo de emergência e os pedidos específicos em situações de desastre relacionado às 

chuvas. Tais estudos foram publicados no artigo “Coleta de Dados através de Workshop 

Participativo com Desabrigados pela Chuva em Eldorado” redigido por pesquisadoras do 

NOAH (2012). Os resultados do primeiro workshop determinaram três tipos de projetos: 

divisórias com fibras vegetais para os abrigos existentes; banheiros temporários para uso 

coletivo e estudos de novos núcleos de abrigamento para o período de enchentes. 

O segundo Workshop “Dinâmica colaborativa para elaboração do projeto em 

Eldorado” ocorreu no dia 5 de agosto de 2012, tendo início a partir das 9:00 e final por volta 

de 18:00h na Aldeia Cultural do município de Eldorado. O foco da abordagem foi direcionado 

a introduzir a discussão de soluções e verificar a aceitação dos participantes quanto ao 

conceito colaborativo como estratégia que viabilizará a execução do projeto. 

O workshop combinou palestra, aplicação de ferramentas com o conceito de co-design 

e trabalho em grupo. No início foi apresentada uma breve explicação da dinâmica de trabalho 

da manhã segundo o princípio da divergência. Após o almoço houve uma apresentação das 

atividades que seriam realizadas com o enfoque no princípio da convergência. A estrutura do 

workshop subdivide-o em quatro ações, inspiradas no método sugerido pelo IDEO, o design 

thinking, ou seja: observar e ouvir; perguntar; simular e implementar; aprender. Como 

primeira ação (observar/ ouvir) a coordenadora proferiu a palestra: Projeto Apis: habitats de 

emergência em Eldorado, seguida da discussão orientada e registros para brainstorm. Na 

segunda ação (perguntar) os grupos debateram a sessão 1: Coleta colaborativa e a sessão 2: 

Mind mapping. Na terceira ação (simular/ implementar) foram os momentos da sessão 3: 

Geração e multiplicação de alternativas projetuais e sessão 4: Experimentação com Modelos 

Físicos. Por fim, a quarta ação (aprender) encerrou as atividades do workshop com a sessão 5: 

Compartilhar a experiência. 

As oficinas aconteceram com vinte e dois participantes, além da coordenadora, profa. 

dra. Lara Leite Barbosa como mediadora das equipes. Formamos três equipes mistas, sob a 

lógica de se ter três focos a respeito de abrigos emergenciais: equipe 1- azul, cujo foco era 

discutir a implantação de novos abrigos e estruturas de apoio aos desastres; equipe 2 - verde, 

cujo foco foi repensar o problema dos sanitários e equipamento de higiene pessoal para uso 
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coletivo; equipe 3 - laranja, com o foco nos projetos de divisórias e mobiliários utilizando 

fibras vegetais para os abrigos existentes. 

Os participantes foram preliminarmente estimulados por uma apresentação proferida 

pela coordenadora, esclarecendo os objetivos do workshop com a indicação do cronograma 

do projeto, lembrando aos presentes as visitas anteriores à Eldorado.  

As informações a serem discutidas foram previamente estabelecidas e descritas na 

forma de um cartão. Os participantes anotavam comentários num grande papel branco, 

organizando a coleta segundo a dinâmica de cada grupo, com o apoio de um gravador de voz 

para auxiliar a transcrição. As tabelas a seguir exemplificam como as questões da equipe 1 

foram organizadas de forma a expor dados relevantes para o projeto: 

Tabela 2. Coleta colaborativa da equipe 1 (sessão 1). Relato de Bruno César Kawasaki. 

Informações a coletar Comentários 
Líderes dentro da comunidade: 
Quem são? Como agem? 

- São moradores que se dispõe a trabalhar 
voluntariamente pelos vizinhos. Em geral são sempre 
os mesmos e a comunidade os reconhece  
- Podem ajudar no carregamento e transporte de 
móveis, organização das doações, lavagem de roupas 
de vizinhos e limpeza das casas  

Líderes da defesa civil e outros 
órgãos atuantes: Quem são? 
Como agem? 

- Edson: representa a defesa civil municipal 
- Defesa civil estadual: emite sinais de alerta 
- Transportadoras e caminhoneiros: emprestam 
veículos  
- Forças armadas: podem ajudar com resgate por 
helicóptero, a única maneira de acessar bairros ilhados  

Os abrigos serão fixos e 
gerenciados para outros eventos 
da cidade? 

Deseja-se que o abrigo tenha outras funções ao longo 
do ano, o que beneficiaria a população e facilitaria a 
manutenção 

Abrigos em uma construção com 
outra função para a cidade? 
Abrigos em barracas por família 
em um acampamento? 

Se não for possível o abrigo em local coberto (escola, 
ginásio, etc.), as barracas são uma solução aceitável 
para cerca de três dias  

Os abrigos serão temporários e 
retirados para servir outras 
cidades com enchentes? 

Há uma tendência em não transportar para outros 
municípios, pois a prefeitura seria culpada no caso de 
precisar apoiar mais desabrigados de sua própria cidade 

Sonhos para o futuro Espaço para convivência nos bairros; local para 
grandes eventos em Eldorado; solucionar ou amenizar 
o problema das enchentes  

Registrar valores humanos: 
talentos locais e suas histórias 

- Artesanato 
- Utilização da fibra de bananeira, de coco e outros 
produtos naturais para fabricação de móveis, tapetes e 
objetos de decoração 
- Utilização da banana na culinária local 

Registrar valores naturais: 
identificar belezas da cidade 
Conhecimentos ou técnicas 
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Tabela 3. Conteúdo do Mind mapping da equipe 1 (sessão 2). Relato de Bruno César Kawasaki. 

Tema Problemas Soluções Observações 
Abrigos 
 

Condição é crítica nos bairros 
(zona rural), que ficam isolados e 
acessíveis somente por 
helicóptero 
Bairros isolados sofrem com falta 
de alimentos e sanitários  
Para não prejudicar as aulas, é 
desejável que as escolas não 
sejam ocupadas  
Residências destruídas: 
necessidade de comprar nova casa 
ou reformar 
Falta de abrigos: no centro, falta 
para cerca de 1.000 pessoas; em 
cada bairro (zona rural), cerca de 
300 (varia conforme número de 
residentes)  
Famílias desejam permanecer 
com seus animais 

Abrigos possíveis: 
Escolas e ginásios 
Igrejas e salões paroquiais 
Sítios e fazendas 
Casas de amigos ou parentes 
Barracas 
Quartos vagos em hotéis 
Distrito industrial (local alto 
com galpões) 
Centros comunitários 
Adequar abrigo conforme 
perspectiva de tempo  
Curto prazo (3 dias): 
qualquer tipo de abrigo é 
razoável 
Médio prazo (semanas): 
centro comunitário, igreja, 
container 
Longo prazo (meses): 
habitação temporária, 
container  
Centros comunitários nos 
bairros teriam outras funções 
regulares: 
Sebrae, cursos técnicos 
Posto de saúde, estoque de 
materiais urgentes  
Reuniões; Festas 
Usar estruturas móveis 
(escolas, igrejas, locais para 
animais, etc.) para aumentar 
capacidade e melhorar 
condições  
Infraestrutura mínima para 
emergências (modelo de 
camping): 
caixa de água, sanitário 
masc/fem 
rede energia elétrica 
rede de água potável 

Pessoas que resistem à 
evacuação e ficam isoladas nos 
bairros (zona rural) passam pelas 
situações mais extremas  
O centro é bem conectado a 
outras cidades e não sofre 
ilhamento 
Elevação do nível da água nas 
piores enchentes: 1983: +10m; 
1997: +15m; 2011: +13m  
Entrave político: no caso de 
abrigos móveis, a prefeitura seria 
resistente a empréstimo de 
estruturas para cidades vizinhas  
Imprevisibilidade: nível da água 
pode subir rapidamente 
Maior comprometimento da 
prefeitura é com seus próprios 
habitantes 

Crianças 
 

Acompanhamento 
Lazer, jogos 

Espaço para brincar  
Mudança curricular para 
educar crianças sobre 
desastres e persuadir pais 
para evacuação 

 

Saúde 
 

Demanda por remédios e serviços 
de saúde cresce rapidamente após 
enchente  
Proteger remédios e 
equipamentos contra enchentes  
Sanitários  

Kit de primeiros socorros 
para cada centro comunitário 
Capacitação de voluntários 
em primeiros socorros  
Fossas em locais que podem 
ficar isolados  

 

Privacidade e 
intimidade 

Falta de privacidade para 
desabrigados  

Divisórias 
Agrupar famílias que se 
conhecem  
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Armazenamento 
e segurança 
 

Móveis, alimentos, doações e 
outros objetos costumam ser 
furtados  
Armazenar bens físicos e 
documentos de partições públicas 
(prefeitura, escolas, hospitais, etc.) 

Galpões ou containers 
seguros para guardar 
materiais 
Cadastro prévio de locais que 
podem servir como estoques 
locais de doação  

 

Transporte 
 

Falta de pessoas habilitadas para 
dirigir as embarcações  
Transporte terrestre emergencial 

Cadastro de barcos e balsas 
disponíveis  
Transporte aquático 
emergencial também pode 
funcionar como unidade de 
primeiros socorros ou 
hospital móvel  
Locais para armazenar 
embarcações  

Embarcações privadas são 
emprestadas; o problema é a falta 
de pilotos habilitados (sem 
segurança)  
Não há falta de caminhões para 
transporte de móveis e doações; 
empresas e terceiros costumam 
emprestá-los  

Recomendações 
para construções 

Aumentar segurança durante 
alagamento  

Barracas em terraços  
Fácil acesso ao terraço  
Tomadas afastadas do chão  
Piso elevado  

 

Organização dos 
moradores 

Desorganização na distribuição de 
doações (excesso em alguns 
locais e falta em outros)  
Bairros afastados: não se sabe o 
que precisa ser enviado e recebem 
doações desnecessárias 
Mobilizar famílias e comunidades 

Criar ponto de apoio em cada 
cidade que sofre com 
enchente; responsáveis se 
comunicariam diretamente 
com a defesa civil  
Cadastro prévio de pessoas 
em áreas de risco  
Buscar parcerias com 
empresários e prefeituras da 
região  
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Com base nas discussões, o grupo propôs a organização de novos núcleos de abrigamento 

onde as estruturas fixas (permanentes) ficariam centralizadas e as estruturas móveis 

(temporárias) ficariam anexas e seriam desmontadas e armazenadas após saída dos 

desabrigados. A edificação fixa seria um galpão para grandes eventos, como um centro 

comunitário, atual modelo da cidade utilizado como espaço para reuniões, cursos técnicos, 

eventos, entre outras possibilidades. A construção do centro comunitário foi solicitada desde o 

início das reuniões com a comunidade, pois além de ter utilidade pública durante os períodos 

de normalidade, poderia proporcionar boas condições para centenas de desabrigados nos 

períodos de enchentes.
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Figuras 1 e 2: Geração e multiplicação de alternativas projetuais da equipe 1 (sessão 3) 

 

Na quarta sessão, foram distribuídos materiais diversos para criar os modelos 

físicos, com a finalidade de visualização material das ideias. O objetivo era criar 

simulações que ajudassem a criar empatia com as pessoas ou que pudessem avaliar as 

propostas. 

Figura 3: Experimentação com Modelos Físicos da equipe 1 (sessão 4) 
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Planejamento para intervenções em abrigos temporários 

Ainda que existam particularidades condizentes com a cultura local, há 

similaridades quanto aos aspectos primordiais que devem ser atendidos. Buscamos 

contemplar as solicitações da organização mundial responsável por estabelecer critérios 

norteadores para alívio após desastres, a United Nations Disaster Relief Organization- 

UNDRO, que indica as seguintes funções de um abrigo (1982): 

1. Proteção contra o sol, frio, vento e chuva 

2. Armazenamento de pertences 

3. Proteção da propriedade 

4. Estabelecimento de reivindicações territoriais (direitos de posse e ocupação) 

5. O estabelecimento de um ponto de paragem para a ação futura (incluindo o resgate e 

reconstrução, bem como a reorganização social) 

6. Segurança emocional e a necessidade de privacidade 

7. Um endereço para o recebimento de serviços (distribuição de alimentos, ajuda 

médica, etc.) 

8. Abrigo dentro da distância de deslocamento para o emprego 

9. Alojamento para as famílias que estão temporariamente evacuadas de suas casas por 

medo de danos subsequentes 

Numa etapa anterior foram identificadas áreas de risco do município e áreas 

indicadas para a implantação de novos núcleos de abrigamento. Esta pesquisa foi 

realizada pelos colaboradores do grupo, o SIG-RB - Sistema de Informações 

Geográficas do Ribeira de Iguape e Litoral Sul, coordenado pelo professor Arlei 

Macedo do IGs da USP, que realizou o mapeamento do município de Eldorado junto 

com sua equipe, como parte do projeto do FEHIDRO, processo que foi concluído em 

2012. Trabalhamos com hipóteses de áreas possíveis, uma vez que foram indicadas 

áreas próximas a escolas públicas, que possuem quadras cobertas e espaços abertos que 

podem acomodar as instalações. 

Como resultado do segundo workshop, estabelecemos o partido projetual que 

prevê a criação de um núcleo central com estruturas fixas (permanentes) e estruturas 

móveis (temporárias) acopladas ao mesmo. Entre outras opções de intervenção de 

projeto que foram apresentadas, esta foi a que mais despertou o interesse da população, 

pois a estrutura fixa seria utilizada durante o ano todo. A execução deste projeto 
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também seria benéfica em termos políticos em razão do caráter inovador para o 

problema grave das enchentes, comum na região e no país. Além disso, trata-se um 

município altamente carente, o que reforça a necessidade de mudanças menos paliativas 

uma vez que se pretende replicar tal modelo em situações similares. 

Segundo as solicitações percebidas com a participação colaborativa do grupo de 

desabrigados nas situações emergenciais decorrentes de enchentes foi possível 

diagnosticar e elaborar requisitos de projeto. Esta definição é importante para gerenciar 

como se pretende atingir o resultado final, mapear as necessidades que serão atendidas, 

hierarquizar valores mais e menos relevantes e principalmente auxiliar na avaliação 

final, verificando e validando a proposta inicial. 

Assim, determinamos que o projeto servirá ao abrigamento temporário de 

pessoas em núcleos estabelecidos em áreas consideradas menos suscetíveis às 

enchentes. Trata-se de pequenos municípios (cerca de 15.000 habitantes) que passam 

por períodos de desabrigamento entre três e quinze dias, em ciclos repetitivos. 

As estruturas permanentes são: 

 - Cozinha e banheiro coletivos com sanitários e chuveiros com água quente para 

atender um número reduzido de pessoas, uma vez que é utilizado em períodos de 

normalidade; 

 - Espaço como praças cobertas, que podem proporcionar lazer ao longo do ano e local 

para atendimentos médicos em períodos de anormalidade; 

 - Depósito para guardar as estruturas móveis no decorrer do ano e as doações e 

pertences dos desabrigados em períodos de anormalidade; 

As estruturas temporárias são: 

- Barracas para abrigamento de famílias por até duas semanas; 

- Sanitários coletivos em uma solução mista de barracas-containers; 

- Caixa d’água; 

- Móveis desmontáveis (mesas para refeições, cadeiras, etc.). 

- Divisórias que farão a delimitação das áreas de cada família nos abrigos existentes, 

para reduzir a disseminação de doenças e a falta de privacidade. 

A fibra de bananeira ou pupunha será aplicado como material construtivo na 

forma de painéis e placas no projeto. Todos os materiais de vedação serão 

impermeabilizados ou resistentes à água. 
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As áreas externas terão piso drenante. 

O armazenamento dos componentes do projeto desmontados será próximo ou 

mesmo dentro do núcleo de abrigamento. O projeto priorizará evitar o transporte, que 

quando necessário será por caminhões na zona urbana ou quando isolada, por 

helicóptero na zona rural. 

Um manual para produção de componentes construtivos com fibras vegetais será 

elaborado visando à capacitação de pessoas afetadas pelas enchentes. A população pode 

ser treinada e preparada para estimular a capacidade de autoproteção para que consigam 

se recuperar e se possível gerarem renda a partir desta atividade. 

 

O desastre como uma oportunidade para mudanças 

A palavra “crise” em mandarim é composta por dois caracteres: perigo 

combinado a chance ou oportunidade. Por meio de uma crise, é possível resgatar 

problemas profundos e reformular uma nova estrutura. 

Este conceito desperta um novo olhar para as transformações decorrentes das 

instituições que colaboram com a reabilitação e reconstrução de cidades após serem 

afetadas por desastres naturais. Esforços internacionais estão concentrados na 

prevenção, mitigação e redução dos desastres em geral, pois os prejuízos associados 

com as consequências são exorbitantes. Cidades devastadas requerem a reconstrução de 

seus edifícios públicos, o restabelecimento da infraestrutura urbana e podem ser 

praticamente redefinidas quando o modelo anterior possuía problemas estruturais. 

Existem cidades inteiras em áreas de risco, resultado de processos de ocupação de seus 

habitantes que, mesmo afetados recorrentemente, não querem deixá-las. 

Até a década de 1970, o foco das discussões sobre os desastres naturais era 

relacionado com situações rurais, onde propriedade e disponibilidade de terra não 

representavam o problema principal. Já no final de 1980, a frequência dos desastres 

urbanos, assim como suas diferentes incidências e escalas, redefiniu as variáveis 

necessárias para a compreensão do fenômeno. A locação de terrenos se tornou a questão 

chave para a reconstrução e mesmo para a implantação de abrigos temporários. Os 

processos de aquisição podem ser longos, por isso muitas vezes a distribuição de novas 

habitações por ONGs privilegiam os que já possuem o terreno. Tal medida exclui 

justamente os mais pobres e pode resultar na ocupação de áreas de risco.  
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Historicamente, o projeto de habitação temporária quando é imposto de cima 

para baixo, propõe inapropriadas unidades pré-fabricadas que não são bem aceitas pelas 

populações. A partir da colaboração dos moradores é possível experimentar a criação de 

uma tipologia mais adequada e condizente com as referências que estas pessoas 

carregam consigo. O estudo de propostas mais seguras deve ser combinado ao 

conhecimento sociocultural da população que ali reside. Este artigo propõe o 

engajamento da comunidade através do processo de design centrado nestas pessoas, que 

fornecem informações para a reabilitação após os desastres. 
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Resumo 
 
É papel do designer promover melhorias à qualidade de vida. Na educação em saúde a 
aplicação do design visa difundir informações de forma adequada, atrativa e efetiva. Com 
esse objetivo, o projeto tratou do desenvolvimento de um jogo educativo para difusão de 
informações relativas à saúde de jovens adolescentes de uma escola municipal em Contagem-
MG. A escolha do jogo físico visa integrar as comunidades que ainda não dispõem de formas 
digitais de educação e entretenimento. 
 
Palavras Chave: Educação em Saúde, Design, Jogo. 
 
 
Abstract 
 
It is a designer role to promote improvements to quality of life. In health education, the 
application of design aims to disseminate information in an effective and attractive way. With 
that objective, this project developed an educational game that promotes information about 
young adolescent’s health of a municipal school of Contagem – MG – Brazil. The physical 
game aims to integrate the communities that do not yet have digital forms of education.  
 
Keywords: Health Education, Design, Game. 
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Introdução 
Em seu início a educação em saúde era denominada educação sanitária e tinha como 

foco central ensinar regras e normas para um “viver higiênico”. As ações de saúde coletiva 
eram intervencionistas e disciplinadoras e buscavam evitar e, até mesmo, livrar as cidades de 
epidemias, visando atitudes de prevenção e não se preocupando, em educar a população 
(REIS, 2006). 

Ao longo dos anos foram grandes as evoluções desse campo que passou a levar em 
consideração não só a educação preventiva como o contexto social e a interação entre os 
saberes.  Reis (2006) ressalta ainda que a educação em saúde é vista como um processo 
teórico-prático que visa integrar esses vários saberes – científico,  popular e de senso comum - 
possibilitando uma interação responsável e autônoma frente à saúde no cotidiano. 

A escola se constitui em um dos principais ambientes de promoção da educação em 
saúde. Este vínculo entre saúde e educação se pauta na ideia de que essa se dá nos marcos e 
nos espaços da vida cotidiana, e ajuda na formação de indivíduos críticos e reflexivos, 
corresponsáveis pelas relações de coletividade (SILVA, 2009). 

Dentre os alvos específicos das campanhas de educação em saúde estão os jovens e 
adolescentes. A adolescência é um período crítico na vida de cada indivíduo e compreende a 
transformação do jovem até a idade adulta, não apenas sob o ponto de vista biológico, mas 
também social e, principalmente, psicológico. (CAVALCANTE; ALVES; BARROSO, 
2008).  A crescente necessidade da autonomia leva os adolescentes a rejeitarem a proteção 
dos adultos buscando novas experiências que acabam levando-os a situações e condutas de 
risco. É dentro desse contexto que surge o contato com as drogas (GIL, 2008). 

Segundo Aratangy (1998), o caminho para a prevenção do consumo de drogas 
perpassa por questões emocionais dos adolescentes e por meio da abertura de canais de 
comunicação e participação. Apoderar o indivíduo da informação, para obter uma prevenção 
consciente, deve ser o principal objetivo da educação em saúde (FEIJÃO, GALVÃO, 2007). 

A escola surge nesse contexto como um dos principais ambientes para a promoção da 
saúde.  Porém tendo em vista o público adolescente é fundamental que o método de ensino 
escolhido seja atrativo e adequado para que a informação realmente alcance o indivíduo. Ao 
se tratar de ensino, o design surge como desenvolvedor de novos métodos e objetos que 
ajudam no entendimento e entretenimento por parte dos usuários. E dentro do contexto 
escolar inúmeras são as possibilidades de intervenção do design (SIVA; PINTO, 2010).  

Diante desse contexto, propõe-se o desenvolvimento de um jogo físico que visa 
atender a demanda da educação em saúde para adolescentes, e complementar o projeto em 
desenvolvimento - Design de Interface aplicado na construção de ferramentas e processos 
educativos usando temas de saúde - que desenvolve um jogo digital, de modo a integrar as 
comunidades que ainda não dispõem de formas digitais de educação e entretenimento a essa 
educação. 

Métodos  
O projeto foi estruturado para 12 meses de atividades e contou com o apoio da Escola 

de Enfermagem da UFMG. O objetivo proposto foi o planejamento e estruturação de um jogo 
que utilizou  testes de afirmação da viabilidade e efetividade sendo o primeiro deles o  “teste 
de conceito” próprio das atividades de design. Com ele obtém-se uma avaliação sobre a 
eficiência do benefício gerado pelo jogo junto ao público alvo de acordo com o conceito 
proposto.  

O projeto foi previamente encaminhado para aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 
onde obteve o parecer positivo. Para as entrevistas foi formulado o termo de consentimento 
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livre e esclarecido que foi oferecido aos entrevistados quando do convite para a participação 
na pesquisa.  

A etapa inicial do projeto tratou da pesquisa e coleta de dados que foram estruturadas 
e planejadas para que todo o ambiente de análise fosse contemplado dentro do recorte 
estruturado. Tal etapa foi precedida de reuniões com a equipe de Enfermagem da UFMG, 
definindo informações iniciais para a orientação dessa proposta.  

Em seguida, foram realizadas pesquisas bibliográficas em textos, livros e artigos que 
tratavam de educação em saúde e humanização relacionadas às formas de prestação de 
serviços e de informações sobre saúde voltadas para o público em foco, no caso jovem e 
adolescente, além de pesquisas sobre projetos semelhantes, que objetivaram a integração do 
design às áreas de saúde e educação. Toda a metodologia de projetos e foco das pesquisas 
teve como base a literatura de metodologias de projetos de design (BAXTER, 1998; 
LOBACH, 2001; IIDA,1997). 

Foi realizada uma visita à uma Escola Municipal do município de Contagem – MG, 
onde a coleta de dados sobre as preferencias do público em relação a jogos, mídias e estilo de 
vida se deu por meio da observação do comportamento e entrevistas com alunos e professores 
das turmas do sétimo ano (antiga 6ª série do ensino fundamental) para melhor compreender o 
ambiente e as formas de interações desse público alvo com o projeto. Toda a abordagem foi 
pensada com ajuda de profissionais de educação, e realizada com uma linguagem simples e 
próxima a dos estudantes. 

O tema central trabalhado no jogo foi definido com auxílio dos integrantes do projeto 
da Escola de Design da UEMG e os da Escola de Enfermagem da UFMG que obteve por 
meio de uma investigação com adolescentes e seus pais, os temas prioritários, a serem 
trabalhados. Seguiu-se então, a etapa de conceituação livre do jogo proposta a partir de ideias 
mais relevantes baseadas nas informações obtidas nas etapas de pesquisa. Nesta etapa foram 
aplicadas técnicas de desenvolvimento criativo para problemas, próprias da atividade de 
design.  

Foram investigadas algumas metodologias especificas para o desenvolvimento de 
jogos. Dentre elas foi selecionado um guia conhecido por design bible, que propõe uma 
documentação básica para o desenvolvimento de jogos, composta por roteiro do jogo, 
conceituação artística, detalhamentos da jogabilidade e definições da interface. Considerado 
como uma ferramenta fundamental o documento propõe uma ordem de desenvolvimento que 
ajuda a organizar as inúmeras etapas e informações a serem levadas em consideração no jogo 

(MACHADO; MORAES; NUNES, 2009). 
Após estudos preliminares deu-se início a concretização do projeto e o início da 

documentação de projeto, ou seja, registro das atividades. Foram definidas restrições de 
projeto como, o número de pessoas para qual o jogo foi projetado e os assuntos específicos, 
que deram início a fase de adequação e aprimoramento dos conceitos. Nessa fase os conceitos 
livres propostos inicialmente foram desenvolvidos dentro das especificidades do projeto. 
Foram desenvolvidas inúmeras alternativas de ideias que passaram posteriormente por 
avaliações e seleções.  

Foi escolhida a alternativa que melhor representava o contexto dos alunos atrelada ao 
tema educativo do jogo. A escolha da estrutura e dinâmica de jogo foi feita com base nos 
diferentes perfis de alunos identificados, a fim de abranger elementos de todos os três perfis. 

Teve início, então, a etapa de testes e desenvolvimento de mock-ups, que são modelos 
simples do objeto. Esses modelos foram desenvolvidos em materiais alternativos como 
papelão e craft, pois visavam testes de pontos específicos como dimensões e encaixes, tendo 
como intenção avaliar fisicamente as alternativas possibilitando ajustes. Esses modelos foram 
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seguidos por protótipos, que tinham por função representar o objeto de maneira mais fiel, 
possibilitando que outras particularidades fossem avaliadas e ajustadas.  

Elaborado o protótipo final, foi realizada a avaliação do jogo pelo público alvo. Tal 
avaliação foi efetuada através da técnica de grupo focal, onde foi possível através de um 
contato próximo com os alunos, avaliar a forma de utilização, a percepção dos usuários e o 
tempo médio gasto ao utilizá-lo. Foram identificados também, se os objetivos propostos 
foram cumpridos, se a informação era transmitida de forma efetiva, incluindo outras 
especificidades de utilização.  

Após a avaliação os resultados obtidos foram analisados, levando o jogo a um novo 
processo de adequação final.  

 
 
Resultados  

A etapa de entrevista com os alunos abarcou aproximadamente 90 alunos das três 
salas de sétimo ano do colégio. Dentro da metodologia de design, a pesquisa com o público-
alvo é parte essencial do desenvolvimento de projeto e tem por função obter informações, 
referências e inspirações. A entrevista teve o propósito de compreender o contexto social dos 
alunos e obter referências comportamentais, visuais e de linguagem para o desenvolvimento 
do jogo. 

Os dados obtidos permitiram a identificação de 3 perfis gerais dentre os alunos. O 
perfil ação, que preferiam e se interessavam por jogos e outros tipos de mídias que envolvesse 
ação, movimento e estruturas complexas; o perfil diversão, que se interessavam por jogos e 
mídias como filmes, revistas e livros que se enquadravam em um perfil mais calmo, leve e 
divertido como o dos jogos de redes sociais; e o perfil imaginação, que se interessavam por 
livros e filmes densos como as trilogias de outros mundos e mangás (histórias em quadrinho 
japonesas) além de jogos complexos, de contextos imaginários como os de RPG (role-playing 
games), onde cada indivíduo assume o papel de um personagem e os jogadores criam a 
narrativa do jogo colaborativamente. Além da caracterização dos perfis, os dados obtidos 
foram usados como referências para o desenvolvimento gráfico, mecânico e de linguagem do 
jogo. 

O contato com os alunos e a revisão da literatura possibilitou a percepção e a 
delimitação de diversos fatores que influenciavam na experiência com as drogas. Foi possível 
perceber através dos diversos estudos revisados que a curiosidade de experimentar e a 
dificuldade de perceber as consequências a longo prazo do uso das drogas faz com que muitos 
desses jovens entrem nesse caminho (ANDRETTA, SILVA, 2011; BRUSAMARELLO et al., 
2010; LOPES et al., 2012; VASTERS, PILLON, 2011; ZEITOUNE, et al., 2012).  

 Esse fato levou ao desenvolvimento do conceito experimentação. O jogo foi 
elaborado com a intenção de deixar que os participantes vivenciassem o uso das drogas em 
diversos contextos compreendendo as razões do uso e principalmente as diversas 
consequências provenientes dessa escolha não apenas para o indivíduo, mas para todo seu 
contexto.  

Foi então, produzido o jogo utilizando um contexto lúdico de magos, feiticeiras e 
guerreiros em treinamento, para se tornarem mestre dos elementos (terra, ar, fogo e água). O 
tema escolhido faz uma associação com a fase de aprendizado e escolhas em que alunos se 
encontram.  

O jogo propõe diversas situações comuns ao contexto real da vida dos alunos sob a 
ótica lúdica e demonstra o uso de diferentes tipos de drogas, bem como os fatores de proteção 
contra as mesmas, sempre inserido no contexto mágico do jogo. Associações entre poções, 
elementos, feitiços e treinamentos foram utilizadas para trazer à tona o tema das drogas.  

Colóquio Internacional de Design – Edição 2013: Design para os Povos 141



 
Figura 1- Tabuleiro (arte provisória) 

 
Obtive-se durante os testes com o grupo focal, um ambiente divertido e desafiador 

onde os alunos conseguiram aos poucos compreender e associar o tema do jogo ao contexto 
das drogas. Algumas perguntas durante o jogo e a pergunta final forçavam uma relação direta 
do jogo ao mundo real a fim de reforçar a associação do jogo com a realidade do indivíduo. 

Ao todo, 12 alunos participaram do grupo focal 6 meninos e 6 meninas, divididos em 
três grupos mistos e selecionados dentre aqueles que devolveram o termo de consentimento 
livre e esclarecido assinado pelos responsáveis.  

Dentre os que participaram a maioria conseguiu fazer as associações propostas, 10 
entre os 12. Esses responderam às perguntas corretamente, ajudando inclusive aos amigos. 
Houve casos onde foi expressado o entendimento do assunto ainda nas cartas puramente 
metafóricas, fazendo a relação com as drogas sem a necessidade das cartas com perguntas 
sobre o tema. Foi percebido nos outros dois alunos uma dificuldade de compreensão a 
respeito do assunto das cartas.  

Ficou visível a diferença entre o nível de leitura dos alunos do mesmo ano. Alguns 
deles (04) expressaram descontentamento com as cartas onde o corpo de texto era maior. 

Todas as cartas foram desenvolvidas com o mínimo de corpo de texto, não 
ultrapassando 20 palavras. Observou-se a necessidade de adaptar as cartas para uma 
linguagem ainda mais visual, facilitando assim que todos os indivíduos compreendessem as 
informações.  
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Figura 2 - Alunos jogando durante a prática do grupo focal. 
 
Ao serem questionados a respeito do tema do jogo os alunos se dividiram entre 

aqueles que responderam que se tratava da vida (03) e os que falaram que se tratava de drogas 
(04). Houve também os que responderam falando sobre o mundo mágico (05), no entanto 
todos ressaltaram a similaridade do jogo com situações que enfrentam em seu dia-dia 
chegando a citar exemplos de suas próprias vidas. Além disso, todos perceberam que havia 
situações boas e ruins no jogo. 

A forma de abordagem do tema foi questionada aos alunos, e todos responderam que 
se interessaram pelo jogo e não levantaram o tema das drogas como algo incômodo. 
Ressaltaram ainda que aceitariam que o jogo envolvesse outros tipos de assuntos cotidianos. 
Em um dos grupos houve expressão de grande interesse pela inclusão de temas relacionados à 
sexualidade, o que abre oportunidade à uma edição com foco nesse tema. 

Quanto à resolução formal do jogo, todos os alunos expressaram surpresa e interesse. 
A primeira impressão de dúvida por conta da forma não tradicional do tabuleiro foi logo 
substituída por encanto. A aceitação da estrutura foi geral, sugerindo até mesmo que o jogo 
fosse ampliado com novas fases.  

 
 
Discussão 

Apoderar o indivíduo através da informação, para obter uma prevenção consciente, 
deve ser o principal objetivo da educação em saúde (FEIJÃO, GALVÃO, 2007).  O uso da 
linguagem adequada, apropriada à idade e cultura do estudante é fundamental para alcançar os 
alunos em discussões e atividades educativas (BRUSAMARELLO et al., 2010). 

Em relação à prevenção ao uso das drogas, ressalta-se a importância das dinâmicas 
que envolvam os adolescentes e os tornem sujeitos ativos na formação do conhecimento 
(ANDRETTA, OLIVEIRA, 2010; BRUSAMARELLO et al., 2010; SOARES et al., 2009). 
No entanto, é fundamental que a escolha das atividades sejam adequadas. Sentimentos 
negativos expressados por alunos participantes de dinâmicas de perguntas e respostas e 
dinâmicas individuais de expressão de sentimentos relacionadas ao tema das drogas já foram 
relatados (LOPES et al., 2011). 

Nessa proposta de jogo todas as perguntas foram formuladas de maneira que 
remetessem ao contexto lúdico do personagem, mesmo aquelas que abordavam de forma 
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direta o tema. Dessa maneira os alunos responderam perguntas relacionadas ao tema das 
drogas sem se sentirem envergonhados, chegando até mesmo a expor situações de seu 
cotidiano de forma natural, a fim de ilustrar o que era discutido. 

Existe uma maior complexidade de desenvolvimento para jogos educativos por sua 
necessidade intrínseca de transmitir conteúdo aliado à diversão. É necessário um cuidado 
extra com essa categoria devido à dificuldade de alcançar um resultado que permita que o 
aprendizado seja assimilado e ainda despertar o interesse dos jogadores.  O ponto de 
equilíbrio entre diversão e aprendizado deve ser encontrado a fim de evitar que um 
sobreponha o outro (PEREIRA; FUSINATO; NEVES, 2009). 

De fato diversas reformulações no jogo foram necessárias antes de chegar aos testes 
com os alunos. Aliar ao conteúdo uma dinâmica interessante de jogo foi um dos grandes 
desafios. Acrescer ao jogo situações que visavam puramente a diversão foi uma das formas 
utilizadas na resolução dessa situação. Combates e desafios diretos entre os alunos sem o 
caráter educativo foram muito efetivos em acrescentar dinâmica e movimento ao jogo.  

Ainda assim, durante os testes foram identificadas outras necessidades. Fazer com que 
os alunos fossem além de ler as informações passadas durante o jogo, nos incentivou a criar 
uma dinâmica de perguntas onde os alunos pudessem consultar todas as cartas pelas quais 
passaram no jogo, refletindo assim sobre o conteúdo de cada uma delas com o intuito de 
responder da melhor maneira possível à pergunta formulada. Esses ajustes nos levaram a 
obter melhores resultados em relação à compreensão das perguntas das cartas. 

A participação do profissional de design no desenvolvimento de ações educativas tem 
como objetivo tornar a comunicação de informações uma experiência social diferente e 
atrativa para cada público. O objetivo primordial do design social é a satisfação das 
necessidades humanas (MARGOLIN; MARGOLIN,2002).  O design tem o dever de traduzir 
as necessidades técnicas e funcionais em um bem ou serviço e refletir a cultura através de 
emoções e significados, transcendendo a resolução seca de uma necessidade (CARDOSO, 
2009). 

Obter durante os testes com os alunos diversas associações entusiásticas entre o jogo 
produzido e filmes, desenhos, e outros elementos do cotidiano desses indivíduos, reforça a 
capacidade do designer de refletir a cultura e gerar emoções mesmo dentro de um contexto 
educativo.  

A forma como a informação sobre o contexto das drogas foi incluída num mundo 
alternativo, sem deixar que a relação com o mundo real fosse perdida, traduz a capacidade do 
designer de transcender a informação básica. Atrair os alunos para um contexto alternativo e 
desafiador desloca a atenção da informação original para um ambiente de jogo. No entanto, 
por meio do design do jogo, a associação com a realidade torna-se obrigatória, ao fazer com 
que haja a necessidade de compreender as informações para prosseguir nas etapas do jogo. 

Os resultados obtidos com o projeto ajudam a ressaltar a necessidade do planejamento 
do meio de comunicação das informações de educação em saúde. É de fundamental 
importância compreender e se aproximar da linguagem do público, se inserindo e buscando 
elementos culturais e pessoais dos indivíduos para agregar valor emocional ao projeto. O 
designer nesse processo surge como um tradutor, que recebe essas informações e as codifica 
em elementos a serem aplicados otimizando dessa maneira o aprendizado e gerando uma 
melhor interação com ferramentas de educação em saúde, ao criar um vínculo cultural e 
emocional do indivíduo com o projeto. 
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Resumo 
 
O seguinte artigo pretende mostrar e analisar a valorização por parte do design como 
disciplina dos processos de produção e uso de artefatos feitos por pessoas que não tem 
conhecimentos formais na área e que tem criado um repertório material que pertence às ruas 
de Belo Horizonte. Nesta pesquisa essa prática é chamada de Design da Periferia, entendendo 
o termo ‘periferia’ como uma circunstância associada a um modo de ser e atuar que não 
pertence à corrente principal, referindo-se assim ao design que se sai do conceito de 
estandarte, ao que é praticado por não-designers. 
 
Palavras-chave: Design da Periferia. Artefatos populares. Cidade. Cultura material. 
 
 
Abstract 
 
The following paper pretends to expose and analyze the appreciation by design as a discipline 
for the production and use processes of the artifacts that are created by people who do not 
have knowledge in the area and who have generated a material assortment that belongs to the 
streets of Belo Horizonte. In this research this practice is called Design of the Periphery, 
comprehending the term ‘periphery’ as a circumstance related with a way of being and acting 
that does not belong to the mainstream, referring, in this manner, to the design that is out of 
the concept of standard, that one who is practiced by non-designers.   
 
Keywords: Design of the Periphery. Popular artifacts. City. Material culture.  
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Introdução  
 

Neste artigo contemplamos a criação, produção e uso nas ruas de Belo Horizonte de 
artefatos que são feitos por pessoas que não têm uma formação acadêmica em design, porém 
surgem paralelos à atividade do design como se conhece hoje. Esta prática foi chamada nesta 
pesquisa de Design da Periferia, termo atribuído por Adélia Borges (2013) a este tipo de 
manifestações, que também deu nome a uma exposição na qual foi curadora em São Paulo 
neste ano. 

 
Nos últimos anos, pode-se ver um ressurgimento do interesse do design pelas 

manifestações vernaculares ou de práticas realizadas por não-designers, isso se deve a vários 
fatores. Os artefatos resultantes da espontaneidade de pessoas comuns nas ruas das cidades 
falam dos modos de coisificar ideias e sentimentos de uma comunidade e também 
exemplificam o repertório objetal que pode se encontrar nesse contexto. (MARTIN JUEZ, 
2003) 

Por outra parte, é fundamental que o design em países como o nosso, abra seus 
horizontes e deixe só de produzir bens de consumo, como diz Magalhães (1977). A maioria 
dos designers do mundo focam todos seus esforços no desenvolvimento de produtos e 
serviços exclusivamente para os 10% mais ricos dos consumidores mundiais (POLAK, 2013, 
apud UNESCO, 2013) É o momento para dar lugar a outros fenômenos, é momento de 
colocar os olhos nas ruas, pois como aponta Maria Cecilia Loschiavo, como designers, temos 
muito que aprender sobre este tipo de manifestações, pois evidenciam a riqueza inventiva do 
homem comum, são “um laboratório vivente de criatividade” (Santos, 2000, tradução nossa) 1 
e através do reconhecimento da possibilidade de nos dar lições úteis e da apropriação das suas 
formas, contribuem para o design na configuração de identidades a partir da implementação 
de elementos locais.  
 
Significado do termo 

 

A origem da palavra ‘design’, segundo o pesquisador Rafael Cardoso (2000), está na 
língua inglesa, e faz referência à ideia de plano, desígnio, intenção, quanto à configuração, 
arranjo, estrutura. Segundo Lobach (1981) o design é um processo de adaptação do entorno 
artificial às necessidades físicas e psíquicas dos homens na sociedade. O design segundo o 
ICSID (2013) é: “Uma atividade criativa que tem como objetivo estabelecer as múltiplas 
qualidades dos objetos, processos, serviços e seus sistemas em todo seu ciclo de vida” 
(ICSID, 2013, tradução nossa)2. Em termos gerais, o design analisa as necessidades humanas 
e as satisfaz através de objetos, processos, serviços ou sistemas.  

A partir de tais definições, podemos estabelecer que esse processo de design, criação 
e produção não é só tarefa dos designers. Pessoas comuns encontram na criatividade e 
empenho soluções materiais para problemas cotidianos. Pessoas que têm a capacidade e o 
desejo de fazer antes de perguntar e consumir. Nas ruas da América Latina, e em muitas 
cidades do mundo, muitas pessoas criam artefatos para satisfazer necessidades do dia a dia 
com materiais que estejam à mão, com elementos disponíveis. Isso é o que é chamado nesta 

1 Living laboratory of creativity.  
2 Design is a creative activity whose aim is to establish the multi-faceted qualities of objects, processes, services 
and their systems in whole life cycles. 
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pesquisa de ‘Design da Periferia’, entendendo periferia não como um espaço geográfico, mas 
como uma circunstância, como aponta Adélia Borges (2013), como uma forma de se referir 
ao design que não é feito por designers, se não por pessoas comuns que aplicam seus 
conhecimentos reformados através do tempo pelas suas próprias experiências ou pelo 
contexto cultural onde eles se encontram.  

 
Vários pesquisadores têm se referido a este tema como “Design vernacular”, “Design 

espontâneo”, “Design pelo outro 90%”, “Desenho vernacular”,“Design alternativo”, “Non-
professional design”, “Low Cost design”, “Design da Periferia”, “Non Intencional Design” 
(FINÍZOLA, 2010; PELLEGRINI FILHO, 2009; MARTINS 2007; CARDOSO, 2005; 
SANTOS, 2003; BORGES, 2011; BOUFLEUR, 2006; PEREIRA, 2004; DONES, 2004; 
VALESE, 2007, FUKUSHIMA, 2009, PERRA, 2010, PACEY, 1992, BRANDES E 
ERLHOFF, 2002, BORGES 2013) e o tem abordado principalmente desde 4 pontos de vistas 
diferentes: Como estes objetos representam culturalmente a lugar específico, como a carência 
e a falta de recursos incentivam a criatividade e a invenção, como estes objetos podem 
contribuir para a sustentabilidade, e como o design também poder ser praticado por pessoas 
que não tem, nem tiveram, relação com o design académico. Este último enfoque é o 
abordado nesta pesquisa, apontando que a temos delimitado ao contexto rua.  

 
De acordo com Pereira (2004) os objetos resultantes deste tipo de design resolvem 

uma necessidade bastante pontual; neles se percebe a presença de elementos concernentes ao 
conceito de projeto, pois são desenvolvidos para satisfazer uma demanda específica, onde se 
emprega uma instrumentação própria conforme aos meios disponíveis.  

 
Se caracterizam por serem produzidos a través de técnicas artesanais ou semi-

industriais que vão desde o uso de solda e rebites, até a utilização de pregos e amarrações com 
fios e arames, dependendo do tipo de mercadoria e localização do objeto (VALESE, 2007),  
por ter uma função prática forte, por apresentar características estético-formais semelhantes, 
como ser uma suma de elementos usados, pois geralmente seus criadores reusam e re-
contextualizam partes de outro objeto ou objetos inteiros, tirando-os de um lugar, levando-os 
para outro e mudando as suas funções iniciais. Muitos deles são construídos a partir de uma 
transformação ou reconfiguração de outros artefatos industriais pré-existentes 
(FUKUSHIMA, 2009). Um exemplo disto são os objetos feitos pelos vendedores de 
amendoim a partir de latas de tinta que utilizam para carregar e esquentar o produto enquanto 
é vendido pelas ruas. (FIG. 1) 

 

 
Figura 1 - Artefato para vender amendoim 

Avenida Augusto de Lima com Rua da Bahia (BH) 
Fonte: Foto do Autor 
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Nestes objetos a funcionalidade é um fator fundamental para seus usuários e por isso 
geralmente não têm ornamentação (VALESE, 2009). Eles fazem parte importante da 
paisagem cotidiana da cidade, da cultura material nacional e falam do povo que os faz, não 
porque seja uma prática própria do país, pois encontramos exemplos em outros lugares do 
mundo (FIG. 2), se não porque as funções que cumprem estão associadas a necessidades, 
costumes, práticas, e crenças específicas, de pessoas específicas, que pertencem a um 
território específico, e como todo tipo de objetos, são a expressão legítima de um modo de 
viver e ver o mundo. (MARTIN JUEZ, 2002).  

 

 
Figura 2 - Carrinho para vender Amendoim - Montevideo - Uruguai 

Fonte: Fotos do Autor 
 

A grande maioria dos pesquisadores que estudam o design praticado por não-designers 
utilizam o termo ‘design vernacular’. Segundo Fátima Finízola, na comunicação gráfica a 
utilização do termo vernacular “corresponde às soluções gráficas, publicações e sinalizações 
ligadas aos costumes locais, produzidos fora do discurso oficial”. (FINÍZOLA, 2010). 
Segundo Naotake Fukushima (2009), desde os artefatos, o design vernacular é usado para 
definir dois tipos de manifestações distintas: A primeira se refere aos artefatos típicos de uma 
região, que não têm influências estrangeiras. Como exemplo disso, podemos citar vários dos 
artefatos Nordestinos que Lina Bo Bardi registrou ao longo do seu trabalho (FIG 3). A 
segunda se refere às práticas que se apropriam de características de elementos locais para criar 
um artefato novo que as reflete, (FUKUSHIMA, 2009), colocando como exemplo a cadeira 
Favela dos Irmãos Campana.    

 
Figura 3 – Vasilhame 

Fonte: Exposição de Lina Bo Bardi sobre o design nordestino 
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Tendo em vista as divergências sobre o termo, e que nem sempre faz referência ao 
design praticado por não designers, para não cair na confusão se o design vernacular faz 
referência propriamente a artefatos vernáculos ou às obras que adotam e incorporam 
elementos vernaculares, optamos nesta pesquisa pelo uso do termo ‘Design da Periferia’. No 
dia 25 de janeiro de 2013 foi inaugurada na cidade de São Paulo a exposição Design da 
Periferia feita pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo com a curadoria de Adélia 
Borges. Ela assinalou no site da Prefeitura da cidade:  

 
O conceito de periferia é sempre relativo, ele depende de um centro, que pode ser 
geográfico – um país periférico aos que têm mais voz no mundo, ou a parte de uma 
cidade que está distante do seu centro, por exemplo – ou pode ser metafórico, no 
sentido de não pertencer ao mainstream. É com esse sentido que estamos 
trabalhando. (SÃO PAULO, 2013)  

O pesquisador Rafael Cardoso (2000) usa o termo design na periferia para se referir 
ao design feito nos países que estão na periferia do sistema. O autor diz que a vantagem dos 
termos ‘centro’ e ‘periferia’ consiste em poder pensar essa relação em três dimensões e coloca 
um exemplo: A economia do Brasil é periférica se é comparada com a dos Estados Unidos ou 
da União Europeia, mas é central dentro da região como um todo. Mesmo dentro do país há 
regiões periféricas e centrais, também acontece com diferentes áreas nas cidades. Então, dessa 
maneira se pode dizer que existem pessoas que moram em países centrais, mas têm uma 
posição da periferia, ou vice-versa, pessoas que moram em países da periferia que têm uma 
posição central.  

 
Cardoso e Borges, da mesma forma, se referem à periferia como uma circunstância, 

um modo de ser, que não pertence à corrente principal, e que é relativo, depende do centro. Se 
se diz que o design ‘central’ é aquele que nasce na academia, o design erudito; podemos dizer 
que o Design da Periferia é aquele design intuitivo, silencioso, que satisfaz uma necessidade 
do dia-a-dia, e que não é praticado por designers.   

 

O design e a valorização do vernacular ou de práticas realizadas por 
não designers. 

 

No design, como disciplina, em termos gerais, pode-se ver nos últimos anos um 
ressurgimento do interesse pelas manifestações vernaculares, pelos objetos que nascem na 
rua, que são utilizados como meio de vida, feitos por vendedores ambulantes, por moradores 
de rua, ou por qualquer outra pessoa a partir da espontaneidade. Nesta seção mostraremos 
como e desde quando vem acontecendo esta aproximação começando pela arquitetura 
vernacular, já que conforme Priscila Farias (2011), foi no campo da arquitetura que grande 
parte dos primeiros estudos sobre o design vernacular, ou o design praticado por não 
designers, foi realizada.  

Segundo o dicionário Houaiss (2007) o termo vernacular é um adjetivo que qualifica 
a algo como próprio de uma nação, região ou país, também se diz de uma linguagem sem 
estrangeirismos na pronúncia, vocabulário ou construções sintáticas, castiço. Segundo o 
filólogo Chester Star Jr (1942) o termo ‘vernáculo’ tem origem na expressão latina verna ou 
vernaculus que originalmente foi usada para designar algo nativo, um nativo da cidade de 
Roma ou mais especificamente, um escravo nascido em casa romana (STAR, 1942 apud 
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FARIAS, 2011). Darron Dean (1994) escreve que o termo vernacular se deriva da palavra 
latina ‘vernáculas’ que significa nativo ou indígena, e que foi associada ao design pela 
primeira vez por George Gilbert Scott em 1857 e desde esse momento tem se desenvolvido 
uma grande literatura a seu respeito. (DEAN, 1994, p.153) 

No seu livro Vanguardia y Tradición, Vicky Richardson (2001), diretora de 
arquitetura, design e moda do British Council, faz uma recapitulação sobre a inclinação dos 
arquitetos ao vernacular.  A autora utiliza o termo vernacular como um atalho para se referir a 
obras que adotam o espírito do vernáculo, mas não suas formas reais. Ela assinala que durante 
o século XX o interesse pelos edifícios como manufatura artesã não desapareceu 
absolutamente e que nos últimos anos tem tido um ressurgimento do vernáculo que lembra o 
movimento inglês Arts & Crafts.  

 
O nome do movimento Arts and Crafts foi cunhado devido à exposição Arts and 

Crafts Exhibition Society realizada em Novembro de 1888 na New Gallery em Londres, que 
considerava que “o declive da arte e do design se devia a uma ênfase excessiva na 
aprendizagem acadêmica, à separação entre design e produção, e se originava por artesãos ou 
artistas impessoais que produziam sua obra para um público impessoal”. (RICHARDSON, 
pág. 7, 2001, tradução nossa)3 Os arquitetos envolvidos neste movimento, segundo a autora, 
não seguiam uma única linha, senão que pegavam diferentes aspectos do vernáculo, como por 
exemplo, o uso de materiais locais, de estruturas materiais simples, o trabalho com harmonia 
com a paisagem, etc., e nunca se referiram a suas obras como resultado da valorização do 
vernáculo, senão que falavam de “sistemas locais”. Suas obras eram um reflexo do medo a 
que a tradição local desaparecesse por causa da estandardização e colocavam seus esforços na 
documentação de edifícios rurais como posadas, granjas, e construções tradicionais 
campesinas.  

 
Em 1930, a obra de Alvar Aalto, considerada como o “novo regionalismo”, mostrava 

que a arquitetura pode adotar o espírito do vernáculo sem recorrer ao mimetismo das suas 
formas. Richardson (2001) assinala que os edifícios de Aalto se caracterizavam não só pela 
inspiração nos contornos curvos dos lagos finlandeses e pela utilização de materiais locais, 
mas também pela estandardização e a sensibilidade moderna internacional.   

 
Nos anos 60, no Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque, especificamente no 

ano de 1964, se apresentou a exposição “Arquitetura sem arquitetos” a cargo do antropólogo 
Bernhard Rudofsky, onde pela primeira vez os habitáculos construídos por seus próprios 
moradores, especialmente os do terceiro mundo, foram mostrados como “obras de 
arquitetura” belas e funcionais. Victor Papanek (1995) no livro Arquitetura e Design. 
Ecologia e ética observa que:  

 
Desde meados do século XX que arquitetos, antropólogos e historiadores de arte se 
mostram cada vez mais interessados na arquitetura vernácula, tanto nos ambientes 
urbanos como nos rurais. Muitos edifícios, tipos de construções e urbanizações, 
nunca antes estudados a sério, têm sido documentados através de fotografias e 
descrições escritas. Esta tendência recebeu forte apoio como a exposição 
“Arquitetura sem Arquitetos”, organizada por Bernard Rudofsky no Museu de Arte 

3 Consideraba que el declive del arte y del diseño era resultado de un énfasis excesivo en el aprendizaje 
académico, de la separación entre diseño y producción, y se originaba por artesanos y artistas impersonales que 
producían su obra para un público impersonal.  
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de Moderna, em Nova Iorque, em 1963, bem como nos seus dois livros 
subsequentes. (PAPANEK, 1995, Pág. 127) 

Muito depois, em 1995, Papanek assinala que a história da arquitetura está bem 
documentada através de edificações das classes mais altas como palácios, castelos, catedrais e 
casas de comerciantes, e que muitas delas ainda sobrevivem, outras já foram reconstruídas, de 
outras se conservam seus planos e desenhos, no entanto, das moradas mais modestas é difícil 
de achar registros. Também para abordar de maneira mais profunda o tema expõe seis falácias 
acerca da arquitetura vernacular: A falácia histórica, a exótica, a romântica, a falácia da 
cultura popular, da tradição atual, e a sagrada.  

 
-Falácia histórica: Muitas edificações não servem como exemplos vernáculos apenas 

em função de sua idade, mas porque constituem padrões de construção tradicional. 
-Falácia exótica: Às construções como os iglus dos esquimós ou as aldeias dos Batak 

na Sumatra na Indonésia podem ter atribuída a elas uma importância ilusória em relação ao 
vernacular devido a seu caráter exótico.  

-Falácia romântica: Na escrita sobre o vernáculo é difícil encontrar uma discussão 
inteligente sobre estruturas de aldeias ou esquemas primitivos, pois os sistemas de construção 
exóticos que foram transportados para a arquitetura requintada são evitados pelos críticos 
romântico-sentimentais.  

-Falácia da cultura popular: Não é qualquer estrutura que seja repetida com poucas 
variações, que pode ser chamada de vernácula. As redes de fastfood como Mc Donalds ou 
Wendy, não podem ser chamadas de estruturas vernaculares americanas dos finais do século 
XX. Elas são estruturas que identificam marcas de fábrica e a razão de sua existência é a 
venda, bem diferente das verdadeiras construções vernáculas ou nativas.  

-Falácia da tradição atual: Não se pode dizer que as construções com características 
parecidas onde mora uma grande quantidade de pessoas numa região constitui uma expressão 
do vernáculo, pois estas habitações podem ser resultado de uma produção centralizada e 
processos de design.  

-Falácia Sagrada: Existem aspectos vernáculos nos edifícios arraigados nas crenças 
religiosas de um povo, mais esses aspectos podem ser acrescentados pelo seu sentido sagrado 
e não pela sua representação de processos vernáculos.  

Finalmente, o autor também aborda o tema desde os processos, assinalando que a 
arquitetura vernacular está baseada em conhecimentos sobre práticas e técnicas tradicionais, é 
usualmente autoconstruída, e respeita a qualidade e as habilidades. (PAPANEK, 1995) 
 

Podemos ver, no relato anterior, o interesse da arquitetura europeia pelas práticas 
realizadas por não-arquitetos, seja valorizando o pré-industrial ou incorporando elementos 
vernáculos nas suas criações. No Brasil, a valorização dos artefatos nativos de um lugar pelo 
design começou em 1958, com a arquiteta italiana Lina Bo Bardi, que viveu no nordeste entre 
1958 e 1964, tempo no qual pesquisou sobre cultura material nativa desta região e organizou 
uma exposição chamada Nordeste em 1963 no Museu de Arte Popular, no Solar do Unhão, 
em Salvador, mostrando um grande inventário de objetos populares. Ela observa no catálogo 
da exposição:  

 
Esta exposição procura apresentar uma civilização pensada em todos os 
detalhes, estudada tecnicamente, desde a iluminação até as colheres de 
cozinha, as colchas, as roupas, bules, brinquedos, móveis, armas. É a procura 
desesperada e raivosamente positiva de homens que não querem ser 
“demitidos”, que reclamam seu direito à vida. Uma luta de cada instante para 

Colóquio Internacional de Design – Edição 2013: Design para os Povos 153



não afundar no desespero, uma afirmação da beleza conseguida com o rigor 
que somente a presença constante duma realidade pode dar. Matéria-prima: O 
lixo. Lâmpadas queimadas, recortes de tecidos, latas de lubrificantes, caixas 
velhas e jornais. (Bo Bardi, 1963, pág. 116) 

 
Tempos depois, a Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), em 1977, em 

comemoração a seus quinze anos de existência, promoveu um debate durante o qual Aloísio 
Magalhães, um dos fundadores da Escola, proferiu uma palestra falando sobre o design 
industrial nos países do terceiro mundo, onde apontou que a atividade deve abandonar o 
conceito de forma e função do produto como tarefa prioritária e a visão consumista de 
produzir só novos bens de consumo, pois neste contexto se transita num espectro amplo de 
possibilidades, onde estão presentes situações, formas de fazer e usar basicamente primitivas 
e pré-industriais até tecnologias consideradas de ponta (MAGALHÃES, 1977). Magalhães 
estava dando espaço a essas formas de fazer pré-industriais que não pertencem ao 
mainstream.  

 
Na década de 2000 a 2010, vários pesquisadores centraram seus estudos nestas 

formas não convencionais de fazer design. Maria Cecilia Loschiavo, no ano de 2000, expõe 
numa palestra no Politécnico de Milão o que ela chamou de Spontaneous Design, um prática 
criativa exercida por moradores de rua, pessoas carentes, que consiste em encontrar soluções 
aplicáveis a problemas concretos, num contexto de severa falta de recursos, é um tipo de 
design que está presente e visível nas ruas dos grandes centros ao redor do mundo deixando 
sua marca na topografia visual da paisagem urbana. (SANTOS, 2000)  

 
Depois disso, a pesquisadora Gabriela de Gusmão Pereira, lançou no ano 2002, o 

livro a Rua dos Inventos, uma coleção de fotografias que começou a realizar desde 1998 
acerca das manifestações efêmeras que se criam e se perdem no dia-a-dia nas ruas, objetos ou 
arranjos de objetos que desenham a realidade de todos os dias dos moradores de rua, de 
pequenos prestadores de serviços, ou vendedores ambulantes.  Pereira (2002) assinala que 
esses objetos expressam o desenho vernacular brasileiro, pois, são uma expressão original do 
povo e refletem de uma maneira muito própria a realidade da região em que se encontram.  

 
Múltiplos designers nacionais já estudaram o tema a partir de óticas diferentes. 

Rodrigo Boufleur sob o ponto de vista do reuso de objetos já projetados na criação de novos 
objetos, no ano de 2006 estudou a gambiarra como uma forma de design vernacular. Em 
2007, Adriana Valese, pesquisa sobre o Design Vernacular Urbano nas ruas de São Paulo 
como estratégia de inserção social. E em 2009, Naotake Fukushima analisa o design 
vernacular da população de baixa renda em Curitiba a partir da sustentabilidade.  

 
De 2010 até agora, podemos citar dois projetos: A exposição ‘Atlas Ambulantes’, 

gerada a partir do livro do mesmo nome organizado pelos arquitetos Renata Márquez e 
Wellington Cançado, onde apresentam a experiência de seis vendedores ambulantes de Belo 
Horizonte, suas cartografias singulares da cidade, itinerários, fotografias tiradas por eles, os 
equipamentos que utilizam para realizar seu trabalho, uma coleção em escala real de todos os 
produtos que oferecem, partituras das músicas que utilizam para identificar-se, e uma série de 
cinco filmes com seus depoimentos. E o segundo projeto é a exposição Design da Periferia 
(FIG.4), com curadoria de Adélia Borges, que apresenta artefatos feitos pelo povo para serem 
usados na vida cotidiana.  
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Figura 4 - Carrinho de Vendedores de Café na Bahia - Exposição Design da Periferia. 

Fonte: Foto de Francesco Mazzarella 
 

 
Considerações Finais  
 
Começando com uma definição do termo ‘Design da Periferia’ e um breve relato sobre o 
design e a valorização do vernacular ou de práticas realizadas por não-designers, foi possível 
chegar à conclusão de que o design vem se interessando por este tipo de temas, seja em 
função de criar identidades através da expressão visual da cultura local, seja para resgatar ou 
incentivar práticas sustentáveis ou seja para dar valor ao saber fazer de pessoas comuns que 
pertencem a uma comunidade.   
 
Vemos também que o design reflete valores da era que estamos vivendo e que Lipovetsky 
(2004) chama de hipermodernidade, onde o presente não se foca em si mesmo, mas insiste em 
redescobrir o passado. Os mesmos designers acham que a divisão criada no mundo do 
fordismo onde o designer fazia padrões e o fabricante os replicava, está sendo reavaliada, 
porque para muitos designers é importante fazer as coisas com suas próprias mãos (McGuirk, 
2011). O que temos aqui, diz o autor, é uma nostalgia pós-industrial pelo pré-industrial, que 
não está só presente nos atelieres ou oficinas dos designers, mas também nas pesquisas e nas 
academias. De acordo com isso, Sudjic observa: “O design é a linguagem que uma sociedade 
usa para criar objetos que reflitam seus objetivos e seus valores. Pode ser usado de formas 
manipuladoras e mal-intencionadas, ou criativas e ponderadas. O design é a linguagem que 
ajuda a definir, ou talvez a sinalizar, valor.” (SUDJIC, 2010, pág. 49) 
 
O Design da Periferia seus objetos, processos e usos não constituem um orgulho nacional, 
como aponta Gusmão (2004), mas são uma clara manifestação da inventiva, criatividade e 
recursividade dos brasileiros, das quais podemos extrair recursos para conhecer a comunidade 
que o pratica, ou para aportar como designers e pesquisadores ao design que nasce nas salas 
de aulas.  
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Design e história: sintonia necessária, diálogos essenciais 
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Resumo 
 
A comunicação expõe a reflexão acerca da interlocução entre História e Design através 
da apresentação do projeto Leituras Cruzadas: interfaces entre História e Design 
implantado desde o fim de 2009 junto à Escola de Design, cuja finalidade é o 
desenvolvimento de investigações que verticalizem temas ligados à História e Design 
tomando como parâmetro, a princípio, o contexto social e cultural brasileiros. O projeto 
vem se concretizando através do desenvolvimento de pesquisas de iniciação científica 
permitindo assim, a formação do investigador, o estreitamento do diálogo entre áreas 
afinadas e ao mesmo tempo propiciando a construção de um referencial sobre a história 
do design. 
 
Palavras Chave: História; Design; diálogos. 
 
Abstract 
 
The communication sets out the reflection on the dialogue between history and design 
through project presentation Leituras Cruzadas: interfaces entre História e Design 
deployed since the end of 2009 by the Escola de Design, whose purpose is the 
development of investigations that upright topics related to History and Design taking 
as a parameter, in principle, the brazilian social and cultural context. The project is 
being realized through the development of scientific research initiation thus allowing 
the formation of the investigator, the closer dialogue between tuned areas while 
enabling the construction of a reference on the history of design 
 
Keywords: History; Design; dialogues.  
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Apontamentos iniciais 
 

A História é feita e escrita pelo homem, deste modo é, através da mesma que é 
possível identificar como foram constituídos e elaborados os processos culturais sob os quais 
se ratifica nosso sentido de humanidade. Desde seu aparecimento na Terra o sujeito homem 
atua como agente pesquisador e transformador do espaço em que habita, construindo 
artefatos, modificando o ambiente, conquistando, depredando e anexando territórios. Através 
de sua ação o homem propaga e transforma o seu arcabouço cultural. 

O ser humano elabora seus conhecimentos através da experiência, dos saberes 
espontâneos, das observações pessoais, bem como através da ciência e da pesquisa formal, 
entretanto parece acertado dizer que a conjugação e interação desta rede de saberes que se 
transmitem, se difundem, agregam e sinalizam os comportamentos culturais. 

Os grupos sociais se distinguem através dos valores construídos e constituídos ao 
longo do tempo e a distinção pode se percebida na maneira como se organizam socialmente, 
através dos objetos que constroem e do modo como os dispõem ao seu redor. Essa construção 
se dá com base nas trocas e no cruzamento entre etnias e diferentes culturas, e ao se pensar 
desta maneira, percebe-se o quanto é significativo refletir sobre estes aspectos relacionando-
os ao Design e a História para entendimento destas relações. 

Neste sentido é fundamental estabelecer uma reflexão a partir da cultura material, ou 
seja, do conjunto de objetos, nomeadamente tecidos, utensílios, ferramentas, adornos, meios 
de transporte, moradias, armas, dentre outros, que são produzidos e utilizados no meio social. 
A interlocução entre História e Design apresenta-se como campo propício para o diálogo 
entre estes dois campos de conhecimento, permitindo indagar acerca da importância dos 
objetos na vida de todos nós, na função que podem se tornar reservatórios de memórias 
coletivas e individuais. As relações emocionais e funcionais que se estabelecem entre os 
homens e as coisas que eles projetam e usam. 

O projeto Leituras Cruzadas: Interfaces entre História e Design começou a ser  
executado desde o fim de 2009 junto a Escola de Design, e tem como finalidade o 
desenvolvimento de uma investigação sobre as relações entre História e Design tomando 
como parâmetro o contexto social e cultural brasileiros. De acordo o historiador e pesquisador 
Rafael Cardoso (2004, p.VII) “[...] os designers brasileiros estão ávidos para conhecer melhor 
a sua própria história.”, portanto a proposição e condução das investigações que tomem o 
design como objeto e a história como ferramenta é uma atitude coerente e consequentemente 
revela sua atualidade e necessidade. 

Atingir a compreensão a atividade do design na constituição dos comportamentos, dos 
aspectos culturais e sociais de um dado povo, através dos seus símbolos, códigos de conduta e 
representação da realidade é uma maneira possível de se compreender a história e os agentes 
da história, interrelacionando e explicando as diferenças e semelhanças entre grupos sociais 
distintos. 

Praticar essa análise refletindo acerca da realidade brasileira é uma das possibilidades 
de se compreender os modos de ver, de ser, viver, pensar e falar e se organizar, tomando 
como foco central a forma orgânica, dentro da qual se constitui o devir social, cultural e 
histórico. O design faz parte desta massa orgânica dentro da qual se constrói a sociedade e o 
homem como ser social. 

As primeiras investigações que nasceram a partir desse projeto, caracterizaram-se 
como pesquisas de natureza básica movidas pelo propósito de gerar reflexões permitindo 
relacionar áreas diferentes do conhecimento, produzindo saber e promovendo debates.  
 A abordagem qualitativa optava por caminhos que pudessem explorar, descrever e 
explicar os eventos, realidades e objetos investigados, tomando como procedimentos técnicos: 
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a pesquisa bibliográfica e documental e o levantamento de dados e casos que possam auxiliar 
no mapeamento e ilustração das proposições que se almeja alcançar.  

Entretanto, em decorrência do surgimento de novos objetos e novos problemas como 
foco de investigação, outras abordagens estão sendo utilizadas como forma de condução de 
pesquisa. Portanto, para além das técnicas anteriormente citadas, outros procedimentos 
técnicos como: pesquisa de campo, pesquisa documental, estudo de caso, aplicação de 
questionários, entrevistas e outras técnicas serão aplicadas, sempre que as circunstâncias e o 
desenvolvimento dos trabalhos assim o exigir. 
 

 
Mapeamento bibliográfico 

 
Ao estudar as origens da cultura brasileira o pesquisador Lopez (1994, p.7) ressalta 

que é necessária atenção ao se analisar, uma vez que é passível o erro em tratar o conceito 
como estático e sem dinamismo. Para o autor “[...] a cultura é uma entidade complexa e 
fluida, uma tendência e uma busca, antes de algo pronto e acabado”. Ou seja, a constituição 
de um conceito puro e definitivo em relação à cultura é algo que não se concretizou, até 
mesmo porque este é um processo contínuo, pois se deve levar em consideração o conjunto de 
contradições, conflitos, repressões, cooptações, dentre outros e que constituem a rotina das 
sociedades modo geral. 
 A construção da identidade brasileira e por tabela da cultura está relacionada com as 
matrizes culturais sob as quais se formou e constituiu-se no povo que hoje habita o Brasil. 
Para se pensar o discurso que permeia a história da cultura brasileira é preciso entender como 
se configurou este processo de apropriação e reelaboração que se deu ao longo do tempo. As 
tramas sociais, as disputas e apropriações que marcaram desde o processo inicial de 
colonização ao mundo contemporâneo, no qual podemos enxergar estes embates e 
permanências. (Lopez, 1994; Bosi, 1993 e Iglésias, 1995). 
 A cultura brasileira,bem como outras culturas, também é resultante da práxis social de 
contornos complexos, reflexo de um processo de dominação e exploração, mas também de 
adaptações e reestruturações.  Os comportamentos sociais estarão vinculados às heranças 
culturais que são continuamente revistas, adaptadas e/ou conservadas ao longo do tempo, seja 
ele de média, longa ou curta duração. 
 Neste sentido é importante refletir sobre a importância como História como veículo 
por onde se percebe o processo de apropriação, de esquecimento, de reelaboração, resgate e 
permanência dos elementos que compõem o arcabouço cultural de um determinado território 
influindo nas formas de viver, de habitar, de morrer, enfim de se organizar. 
 Sobre este aspecto pondera Moraes (2006, p.3) ao estudar o design brasileiro: 
 

[...] o Brasil, não obstante ser visto como um país real, é encarado, sobretudo como 
uma categoria cultural, que fornece informações importantes no momento em que 
refletirmos sobre os modelos de cultura européias. Se de fato é difícil falar da 
história e da cultura sul-americana como um fenômeno isolado da história e da 
cultura da Europa, da mesma forma é impossível falar de Europa sem considerar o 
caso brasileiro como sua parte integrante. 
  

 E para completar pode-se incluir a cultura africana e indígena neste caldo cultural 
como mais dois ingredientes para se pensar a complexidade e riqueza desta análise. Neste 
sentido ao se pensar nas diversas contribuições que se agregam na conformação da identidade 
brasileira, da cultura brasileira é importante os locais onde podemos enxergar estes elementos. 
Estes lugares são vários. As artes plásticas, a arquitetura, a música, a religião, enfim setores 
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diferentes dos lugares e manifestações culturais agregam esta multiplicidade de influências e 
pode-se aqui pensar no Design como um dos lugares onde se pode entender e avaliar estas 
referências culturais. (Moraes, 2006; Couto, 1999; Cardoso, 2004 e Chartier, 1986). 
 Acerca da compreensão da cultura brasileira, tomando o design como ponto de 
referência, há pesquisas relevantes realizadas e publicadas, dentre elas os trabalhos realizados 
pelo, já mencionado, designer Dijon De Moraes (1999, 2006), o clássico livro redigido por 
Lucy Niemeyer (2007) no qual analisa a história do design no Brasil, refletindo sobre as 
primeiras ações voltadas para instalação do ensino acadêmico, formal e as imbricações 
políticas que estiveram envoltas ao projeto. Outra obra exemplar publicada em 2005 é o 
volume intitulado “O design brasileiro antes do design: aspectos da história gráfica, 1870-
1960” organizado por Rafael Cardoso, na qual profissionais do design e áreas afins analisam 
aspectos diversos que relacionam o oficio do design em momentos distintos da realidade 
brasileira, perpassando pelo fim do século XIX ao início da década de 60 do século passado. 
Recentemente, a pesquisadora Milene Cara, publicou uma revisão crítica da dissertação de 
mestrado apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 
sob o titulo “Do Desenho Industrial ao Design no Brasil uma bibliografia crítica para a 
Disciplina” no qual analisou fontes produzidas entre os anos de 1950,60 e 70, buscando uma 
definição e compreensão dos significados dos termos que definem o desenho industrial e o 
design, especialmente aqui no Brasil. Sobre o design em Minas Gerais vale destacar a obra 
organizada por Hissa e Eleto (2001) na qual apresentam notas sobre as origens da indústria 
gráfica em Minas Gerais, revelam a história de pioneiros designers mineiros e destacam os 
trabalhos de profissionais de relevo neste campo. Entretanto a publicação, mais recente, 
abordando um diálogo intenso e multifacetado acerca do tema é resultado da compilação 
coordenada por Marcos Costa Braga e Ricardo Santos, intitulada “Histórias do Design no 
Brasil” (2012), na qual, através da lente de vários autores, múltiplas perspectivas são 
debatidas em relação ao design de produto, gráfico e o design como processo. Trata-se de 
uma obra reflexiva contribuindo para ampliação do referencial teórico no tocante às 
investigações da história do design. 
 Estas pesquisas revelam a importância do debate em torno do design e sua 
historicidade, na medida em que ajudam a ampliar o conhecimento acerca desta área, 
paradoxalmente, tão jovem e ao mesmo tão tradicional. 
 Deste modo, plagiando o já mencionado Cardoso (2004), é necessário entender que 
toda história é um processo, uma construção e isso significa aceitar e rejeitar elementos sendo 
a busca dos mesmos a chave que permitirá ao pesquisador compreender os meandros das 
permanências, dos esquecimentos e dos elementos que nem permanentes e nem esquecidos 
são resultantes de uma conjugação histórica e cultural que se cristalizam nos modos de 
constituição do viver e se apropriar do mundo e podem ser compreendidos a partir dos 
artefatos, dos objetos e das construções inerentes à linguagem traduzida pelo design.  
 
O perfil das pesquisas realizadas 

 
A investigação que marca a estréia do projeto foi realizada no período 2010-2011, cuja 

temática versou sobre: Formação Étnica e cultural do Brasil no período Colonial: 
Influenciadores e Permanências, e foi desenvolvida pela bolsista Poliana Amorim Rocha 
(2011).1 O objetivo era identificar os traços étnicos e culturais brasileiros que tiveram sua raiz 
no período colonial e perceber os principais influenciadores, nos modos de comportamento e 

1 O projeto foi realizado graças à concessão de bolsa de iniciação científica concedida pela FAPEMIG – 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. 
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costumes brasileiros. A hipótese norteadora da pesquisa era, ao identificar características e 
elementos culturais diversos da cultura brasileira, perceber como poderiam ser aplicadas em 
projetos de design, para além da compreensão da complexidade da sociedade brasileira. 

Por outro lado, o projeto Personagens e obras: uma investigação acerca da história 
do Design em Minas Gerais foi desenvolvido pela bolsista Isabella Pontello Bahia durante os 
anos de 2011-2012.2 A proposta foi estabelecer uma investigação sobre o design mineiro, 
analisando historicamente o contexto da produção do design em Minas Gerais e aprofundando 
o conceito de design dentro de suas ramificações e instituições de ensino. Para realizar esta 
empreitada a discente-pesquisadora permeou sua trajetória através dos seguintes objetivos: 
estabelecer uma cronologia do design no Brasil e em Minas Gerais, mapear e diagnosticar o 
panorama do design em Minas Gerais, promover o design mineiro perante o nacional e 
mundial e destacar nomes importantes neste cenário. Para realizar o mapeamento de fontes, a 
bolsista utilizou o acervo do ASI – Arquivo de Som e Imagem, recentemente instalado na 
Escola de Design.3 Foi possível traçar o panorama da produção, em design, tomando como 
referência Escola de Design e o fato que se ressalta nesse contexto é a consciência da 
existência de uma história de progressos e transformações significativos na história do design 
em Minas Gerais.  

Outra pesquisa, já concluída, dentro do escopo das leituras cruzadas foi executado pela 
bolsista Caroline Almeida Nobre no período 2011- 2012, tomando como objeto de análise um 
logradouro da cidade de Belo Horizonte.4 O projeto intitulou-se  Rua da  Bahia- Espaço em 
mutação, as interseções entre História e Design. O princípio norteador foi debater acerca  da 
importância da Rua da Bahia no contexto urbano da capital mineira e identificar a 
complexidade e mutabilidade, identificando as transformações ocorridas ao longo do tempo, 
tanto sob o ponto de vista da arquitetura, bem como da ambientação e da reestruturação do 
espaço urbano. 

Atualmente encontra-se em fase de execução o projeto denominado Cultura Regional 
Artesanato e Design: Vale do Jequitinhonha – Diamantina e Turmalina e está sendo 
conduzido pela bolsista Carla Regina Ferreira.5 A questão central é pensar a história do design 
relacionando-o com o artesanato e a cultura regional mineira. A investigação parte do princípio 
que ao se conhecer a cultura regional e suas diversas manifestações através de padrões 
iconográficos, formas e processo produtivo, torna-se possível ao designer atuar de forma mais 
equilibrada e cooperativa no sentido de aprimorar e valorizar a produção.  

 Compreende-se, portanto que, a valorização do artesanato e do design regional 
desencadeia a valorização do próprio repertório cultural, natural e social de sua região de origem. 
Analisar as influências regionais do artesanato e do design na região do Vale do Jequitinhonha é 
construir uma ponte, um elo, entre produto, produtor e o meio em que ambos estão inseridos, 
como porta-vozes visuais de sua riqueza natural, histórica e cultural. 

 
 
 

2 Este projeto contou com a concessão de bolsa de iniciação científica concedida pelo CNPq - Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
3 O ASI – Arquivo de Som e Imagem foi criado em 2009 e encontra-se instalado nas dependências do Centro de 
Design da Imagem, situado na Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais. Tem como 
objetivo preservar e guardar a memória da Universidade e da  Escola de Design. 
4 O projeto foi desenvolvido com bolsa de iniciação cientifica concedida pela FAPEMIG- Fundação de Apoio a 
Pesquisa do Estado de Minas Gerais. 
5 O projeto vem sendo executado através de bolsa de iniciação científica concedida pela FAPEMIG – Fundação 
de Apoio a Pesquisa do Estado de Minas Gerais para o período 2013-2014. 
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A título de conclusão 
 
O avanço das pesquisas tem revelado a relevância do projeto Leituras Cruzadas e tem 

permitido ampliar a discussão sobre história, design, cultura e multiculturalismo. Além do 
mais, tem revelado, de modo inequívoco a necessidade da busca de incentivo e estímulo para 
a formação de profissionais do design que, também se interessem pela reflexão teórica e 
investigativa em torno da própria prática. 

De acordo com Cardoso (2004, p.VII) “[...] Há uma abundância insuspeita de acervos 
e documentos Brasil afora que, infelizmente, ainda são relegados ao esquecimento, em alguns 
casos, correndo o risco de desagregação ou destruição.”, ou seja, há um campo fértil a ser 
explorado e investigado e, neste sentido o projeto vem cumprindo esta tarefa. A preparação de 
graduandos e a inserção dos mesmos no universo da pesquisa têm ressaltado a necessidade, 
urgência e viabilidade, pois quando estimulados, os iniciantes revelam talento, interesse e 
disposição para esquadrinhar e plagiando os historiadores Le Goff e Nora (1976, 1979 e 
1986), permitindo a construção de novos problemas, novos objetos e novas abordagens. 
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Resumo 
 
Este artigo propõe uma reflexão acerca do lugar do design nas questões sociais urbanas 
enquanto mediador cultural e potencializador de identidades territoriais. Parte do pressuposto 
que à medida que se alimenta da cultura, o design, é capaz de incorporar valores culturais em 
sua produção. Este trabalho, de caráter bibliográfico, trata especificamente das relações 
construídas entre marcas gráficas e seu território de origem considerando as formas de 
apropriação ou negação de seus valores territoriais. 
 
Palavras Chave: Design; identidade e território-marca. 
 
 
Abstract 
 
This Article proposes a reflection about design place in urban social issues, acting as a cultural 
mediator and territorial identities enhancer. Assuming that culture feeds  design, it is able to 
incorporate cultural values in its production. This work has a  bibliographical character, it deals with 
the relationships built between trademarks and graphics and its origin territory, ownership or denial 
of its territorial values. 
 
Keywords: Design; identity and territorial branding.  
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Introdução 
Este trabalho, de caráter bibliográfico, propõe uma reflexão acerca do lugar do Design 

nas questões sociais urbanas enquanto mediador cultural e potencializador das identidades 
territoriais na relação território-marca. Parte do pressuposto que à medida que se alimenta da 
cultura o Design incorpora valores culturais em sua produção. E ainda, que esse processo tem 
início no reconhecimento do território e dos marcadores de identidade locais.   

A elaboração de marcas fortes, vinculadas ao território, demanda esforços no sentido de 
incorporar valores locais de forma a construir um diálogo entre ambos. Uma das primeiras 
ações para o desenvolvimento projetual com fins de valorizar marcas, produtos e localidades, 
parte do estudo do território, suas caraterísticas, seus valores. 

Na relação contemporânea entre global e local, as localizações geográficas e seus 
aspectos culturais assumem grande relevância como referência de origem para produtos, 
ideias e pessoas no trânsito multicultural. Os marcos locais, as crenças, as tradições, a história 
e a memória, os hábitos e os costumes, dentre outras características, conformam traços 
identitários de um determinado local, alimentando constantemente o imaginário coletivo em 
contínuas associações simbólicas com o lugar e com tudo o que dele se origina. Para Natasha 
Silva (2010) o que marca um lugar é o conjunto de atributos que o imaginário social associa a 
ele.  

As representações expressas no design de produtos, no design de comunicações gráficas 
ou audiovisuais, têm, dentre outros atributos, a função de transportar valores das marcas de 
lugares a partir de uma leitura funcional e também simbólica do território. No processo de 
representação e de circulação, o design pode atuar como mediador na relação entre território, 
marca, mercado e identidade cultural. “As competências e atividades de Design Gráfico 
devem participar visando, entre outras possibilidades, projetar e produzir peças gráficas 
capazes de representar e de comunicar os elementos e atributos diferenciais da marca de um 
lugar” (SILVA, 2010, p. 26).  

As comunicações, as informações verbais e não-verbais, que circulam juntamente com 
os produtos, carregam valores da  cultura local. Nessa perspectiva, o cuidado com a imagem 
vinculada ao produto e os valores agregados podem ampliar a transparência nas relações 
sociais e mercadológicas, gerando maior confiança e maior grau de identificação, além de 
promover maior afetividade com o produto e sua origem. (KRUCKEN, 2009)  

Segundo Silva (2010, p. 28), “através de suas dimensões funcional e simbólica, a marca 
dispõe da capacidade de consubstanciar, valorizar e divulgar [identidades] por meio de 
elementos de identificação que possibilitam o reconhecimento e envolvimento” emocional da 
sociedade. A criação de marcas locais, com vínculos culturais, agrega valor ao território como 
referência ao lugar e capacidade de destaque e de diferenciação, mesmo fora de seus limites 
geográficos. “A marca acrescenta valor como fator dinâmico de identificação, atratividade e 
competitividade de lugares” (SILVA, 2010, p. 28). 
 
O design e as marcas territoriais 

A discussão sobre design e identidade de marcas é complexa quando inserida no 
conceito de terroir, que abrange o produto, o território e a sociedade que o produz. Segundo 
Lia Krucken (2009), o termo em português que mais se aproxima do conceito original francês, 
seria “produto local” para estabelecer a relação do produto com o território. A tradução não 
traz o conteúdo simbólico que, no conceito de terroir, é fundamental para a relação cognitiva 
com o consumidor. Portadoras de valores referenciais funcionais e simbólicos, as marcas são 
signos capazes de associar aspectos da cultura material e imaterial à imagem daquilo que 
representa, seja um produto, uma organização, uma cidade ou outro.   
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Inicialmente, pode-se situar o alcance do potencial estratégico das marcas gráficas em 
favor de empresas, de territórios e de suas identidades. Recordando Adrian Forty (2007), as 
situações de controle e de gestão de núcleos empresariais ou territoriais que se fundem, ou 
que se encontram dispersos em grandes áreas geográficas, podem se manter fortes e estáveis, 
unidos pela ação da identidade de marca. Numa comparação entre as ordens monásticas da 
Idade Média com as companhias multinacionais de hoje, o autor diz que:  

 
as políticas de design de uma empresa como a IBM, que atua em muitos países, 
foram desenvolvidas com o mesmo objetivo que a arquitetura gótica para os 
cistercienses, tornando a identidade da companhia patente para os empregados e 
anunciando suas características ao público (FORTY, 2007, p. 302).   
 

  Portanto, mesmo sujeito a ressignificações, a tradução dos objetivos de marca pela 
ação do design deve suplantar as diferentes distâncias, idiomas e culturas. 
  Por outro ângulo, pode se pensar o território a favor das marcas quando o produto ou a 
empresa tem origem reconhecidamente forte e com alguma tradição. O capital territorial dará 
sustentação à marca de seus produtos de origem, como uma espécie de selo de qualidade. Tal 
qual ocorria nas primeiras formas de comercialização dos produtos, onde o local de origem 
era mais importante que o produto ou o produtor.  

A marca gráfica, como um núcleo do sistema complexo de signos, que formam a 
identidade corporativa, através do design, exerce papel fundamental na comunicação de 
identidades e na construção da imagem corporativa. Para Forty (2007, p. 303), “o design é um 
modo de comunicar a identidade coletiva para o mundo”, à medida que auxilia as partes a 
reconhecerem a identidade do todo. A desmaterialização de produtos, a instantaneidade nas 
formas de comunicação, a demanda por produção autóctone, a valorização das culturas locais 
em oposição à homogeneidade cultural imposta pela globalização somente acentuam tal 
relevância.  

Em uma abordagem territorial, uma marca pode materializar valores intrínsecos àquilo 
que identifica/representa: produtos, empresas e também sua localidade de origem. Nesse 
sentido, uma marca resulta de uma trama onde se cruzam interesses mercadológicos, 
estratégicos, políticos em meio ao social e ao cultural. É comum que marcas se apoiem em 
sua localização de origem, adotando-lhes o nome ou outros aspectos que as vinculem a um 
lugar. Esse vínculo pode ser por meio da apropriação do nome ou de elementos gráficos 
visuais, ou ainda da totalidade da forma gráfica como a marca se apresenta ao público.   

Ao se tratar da relação território-marca, retomam-se aqui os princípios fundamentais de 
uma marca, desde os primeiros tempos da história: identificar a propriedade de alguém ou sua 
origem.   O passo inicial desse processo de identificação/representação é o reconhecimento do 
próprio território. É o que Krucken (2009) aponta como “capital territorial”, ou seja, “o 
conjunto dos elementos de que dispõe o território nos níveis material e imaterial, que podem 
construir, em alguns aspectos, vantagens, e em outros, desvantagens” (OBSERVATÓRIO 
EUROPEU LEADER apud KRUCKEN, 2009, p. 34).  

Com base nos estudos de Cristina Mateo e Gildo Seisdedos (2008), as localidades são 
utilizadas como atributos desde os tempos do Império Romano e nem sempre eles são 
favoráveis à marca e vice-versa, quando se trata de marcas comerciais.  

Algumas regiões, cidades ou países se tornaram as próprias marcas a partir do histórico 
bem sucedido de produções organizadas e centralizadas de determinados produtos, como os 
casos dos vinhos italianos, o design italiano, o perfume francês, o uísque escocês, e vários 
outros. Os lugares se convertem em marcas por associação com aquilo que produzem. Nesses 
casos, as localidades fazem o papel da marca e a origem é o grande, senão o maior valor. A 
qualidade acaba por ser atribuída ao nome geográfico como uma marca coletiva (MATEO; 
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SEISDEDOS, 2008). No Brasil, podemos citar a comida, o queijo e a cachaça mineiras, o 
chocolate de Gramado, as rendas do nordeste e o artesanato do Vale do Jequitinhonha, dentre 
outros que chegam a ser reconhecidos como patrimônio cultural.  

Mas nem sempre o território funciona estrategicamente como base de sustentação de 
uma marca. Segundo Mateo e Seisdedos (2008), há casos em que marcas, potencialmente 
fortes, preferem omitir o seu território de origem para não carregar valores considerados 
desfavoráveis à marca (emergentes). Ainda na visão dos autores, há marcas que preferem 
fazer alusão a outros territórios com maior tradição e reconhecimento no segmento em que 
atuam para agregar maior valor à marca (impostoras).   

Uma marca com força mercadológica pode proporcionar uma diferença competitiva 
importante para o território e vice-versa. Uma gestão sincronizada pode trazer benefícios para 
ambos, território e marca. No processo de desenvolvimento de um território, é importante 
considerar e a relação dos lugares e suas marcas. No sentido de subsidiar a gestão da imagem 
do território, considerando suas marcas e produtos autóctones, os autores Mateo e Seisdedos 
(2008) elaboraram uma matriz da relação território-marca a partir de dois eixos fundamentais: 
a intensidade do uso de “lugar” e o alcance das marcas no âmbito mercadológico. O estudo 
foca as marcas comerciais classificadas em quatro grupos (quadrantes): marcas embaixadoras, 
aristocratas, emergentes e impostoras.    

As marcas emergentes são marcas potenciais de abrangência mercadológica, mas sem 
relação com o território de origem, muitas vezes, estereotipado, desprovido de características 
que agreguem valor à marca.  Dessa forma, a marca também não dá visibilidade ao território 
de origem.   

As marcas embaixadoras são fortes e competem em nível internacional. Possuem 
grande abrangência e reconhecimento no mercado e ainda mantêm forte vínculo com o 
território de origem.   

As marcas aristocráticas se apropriam de valores territoriais de uma maneira intensa, 
mas atendem a nichos estratégicos com menor amplitude de mercado. O vínculo com o 
território pode ser uma ferramenta para ampliação de mercados.  

As marcas impostoras procuram estabelecer vínculo nominal ou visual com outros 
territórios de maior fama e tradição no segmento da marca.  

Os autores do estudo entendem que, a partir do reconhecimento das marcas e de sua 
relação com o lugar, é possível traçar planos de gestão para que as marcas mudem de 
quadrante, ampliando mercados e estabelecendo maior vínculo com o território de origem em 
um processo de retroalimentação, onde o território favoreça a marca e a marca favoreça o 
território. Também os lugares podem mudar de posição no ranking mundial, proporcionando 
também a mudança no  status das marcas, como no caso dos produtos “ made in China”, que 
tendem a assumir novas conotações no mercado industrial e tecnológico frente às potencias 
mundiais. (MATEO; SEISDEDOS, 2008).  
  
A cidade como território e suas marcas  

No âmbito das cidades, estratégias de posicionamento têm sido adotadas face à 
globalização. Com base nas teorias de marketing, branding e design, na disputa por mercados, 
por turismo e por investimentos, as localidades têm investido na concepção de suas imagens e 
no reconhecimento ou na construção de suas identidades. Dentre as complexas ações 
estratégicas do marketing de lugares, destaca-se a criação e a comunicação de marcas 
gráficas, que expressem valores, riquezas e potenciais territoriais. São marcas que 
identificam, diferenciam, comunicam e promovem cidades, em uma perspectiva de 
diferenciação estratégica no cenário de disputas mercadológicas. Esse movimento é 
multidirecional, pois a imagem de uma localidade é construída não apenas por um dos 
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intervenientes locais, mas pela população em geral, pelos dirigentes de empresas e de 
instituições públicas, tendo, todos, seus papéis na construção da imagem um lugar.    

As cidades não são produto apenas do presente. Possuem uma bagagem histórica afetiva 
e particularidades somadas ao longo dos anos. Extrapolando a visão puramente administrativa 
e estratégica, as cidades como marcas não deveriam se restringir a uma situação específica, a 
modismos, a um período político, a interesse ou a imposição de poucos, mas por um processo 
cultural, de múltiplas vozes. Não deveriam também se valer de qualquer falseamento da 
imagem com fins de atender ao turismo a qualquer preço, desconsiderando os reais valores 
socioculturais. Para Margarida Fragoso (2009), além do caráter visual e criativo das marcas, 
que representam suas cidades, também são fundamentais as relações entre imagem e 
identidade. No conceito de Fragoso (2009), as marcas devem, antes, ser definidas pela cultura.  

 
Criar uma imagem municipal não deve ser meramente um trabalho criativo que não 
contemple a história, o presente ou objetivos da instituição. É preciso conhecê-la 
bem, analisar a sua personalidade! Ela  deve obedecer ao conceito de imagem 
coordenada de empresa (corporate identity), que tem como fundamento a sintonia 
entre a identidade e a imagem. Uma imagem coordenada facilita a comunicação 
entre os cidadãos e a instituição promove  o respeito pela organização. (FRAGOSO, 
2009)  
 

Mas a marca de um lugar é, muitas vezes, definida de forma arbitrária e política a partir 
dos discursos dominantes. As forças mercadológicas e ou políticas tendem a moldar a cultura 
em função de suas necessidades, desconsiderando conflitos, heterogeneidades. Toda forma de 
gestão pode, como forma de poder, trabalhar sob o prisma do nivelamento e da 
homogeneidade social, cultural ou outro.  

Na perspectiva do marketing político e empresarial, as marcas são pensadas sob o 
ângulo de vantagens competitivas.  Dentre os principais objetivos da criação de marcas para 
identificação das cidades, está o apelo mercadológico para a “construção de uma imagem 
sólida e positiva” do território.  O estudo de Mateo e Seisdedos (2008) aponta para “a 
manipulação da imagem das cidades, de sua cultura e de suas experiências”, como 
significativamente importante no processo de branding. Com base no estudo dos referidos 
autores, Arnaldo Rabelo (2008) complementa: 

 
Até mesmo civilizações remotas, como a do império romano, e seus valores de 
cultura, identidade e poder foram utilizados como marcas. A esse respeito, o estudo 
[de Mateo e Seisdedos] mostra que, por vezes cria-se uma imagem artificial do 
lugar, que acaba se tornando consensual no decorrer da história. Os lugares são 
apresentados como marcas porque os cidadãos querem se orgulhar deles. (RABELO, 
2008, s/p.)  
 

  Do ponto de vista da democracia e do direito à cidade, um símbolo, válido para 
representá-lo, deve ter legitimidade entre os cidadãos, e pode não ter relação consciente com 
“vantagens competitivas” – ainda que tal legitimidade seja decorrente de uma reprodução de 
discursos, “plantada e cultivada” ao longo da formação e do desenvolvimento da cidade; e 
ainda que sua imagem tenha sido construída ou “forjada”, pautada historicamente no desejo 
de gerar identificação e estabelecer diferenças, valor para seus cidadãos e para o todo ao qual 
pertencem.  

Os valores de uma cidade, quando reconhecidos pelos moradores, por empresários e por 
dirigentes são incorporados ao cotidiano e reproduzidos na coletividade. Nesse processo de 
reconhecimento e de identificação, tais valores são reforçados em manifestações individuais 
ou coletivas. A definição conceitual e a escolha de signos representativos são exemplos de 
reprodução desses valores.  

Colóquio Internacional de Design – Edição 2013: Design para os Povos 169



 
Os recursos físicos (arquitetura, urbanismo, parques, ruas, monumentos, 
transportes,…), geográficos (localização, morfologia, topografia), culturais (eventos 
desportivos, festivais, exposições, produções teatrais, dança, concertos,…), 
históricos que dão forma ao produto cidade, contribuem de forma determinante para 
a formação da sua identidade, devendo integrar a essência da estratégia de 
posicionamento e a marca da cidade. As “cidades necessitam de histórias e de 
narrativas culturais onde ancorar a sua identidade” e, em torno das quais, 
“galvanizar os seus cidadãos”. (LANDRY, 2006 apud GUERREIRO, 2008, p. 6)   
 
 

As marcas gráficas que se utilizam do capital territorial são uma forma de associação 
simbólica na relação marca-lugar ou marca-território. Na visão de Guerreiro (2008, p. 1), “a 
marca é algo que “reúne” pessoas, recursos, coisas e eventos sob um sinal cuja natureza 
holística os faz parecer ou trata como partes de um todo”. Para a autora, as marcas, além de 
fontes de diferenciação, são também “elementos de identificação, reconhecimento, 
continuidade e coletivismo” (GUERREIRO, 2008).  

 
Considerações finais  

É a partir de uma abordagem cultural que se elaboram as marcas, seja de uma cidade 
seja de uma empresa, ou produto, sem desconsiderar seu caráter funcional, objetivo de 
comunicação, que visa construir, reconstruir ou reforçar uma imagem de identidade junto ao 
público pretendido. A marca, em si mesma, já implica autoria e poder. Terá sempre interesses 
de persuasão mesmo que pautadas em valores legitimados pela cultura. O sucesso da marca 
está condicionado à relação de confiança com o consumidor e o impacto emocional obtido 
pelo partilhamento de significados, que só podem ser obtidos quando embasados na vertente 
cultural. Fala-se aqui de marca e não apenas da marca gráfica.  

A apropriação de tais valores nas marcas gráficas e na mídia, de um modo geral, pode 
contribuir para o fortalecimento do próprio território bem como dos produtos que produz e 
comercializa. Do mesmo modo, recordando Krucken (2009), os produtos que fazem 
referência ao local de origem, à sua qualidade, se associam a ele de alguma forma. Tal 
associação deve ser avaliada no todo comunicacional, e as implicações quanto ao vínculo 
estabelecido entre eles – conforme os estudos de Mateo e Seisdedos (2008) já mencionados 
nesse trabalho.   

Em todos os casos, a construção de uma marca forte extrapola a criação de símbolos e 
de slogans. Para Guerreiro (2008), estes são apenas instrumentos de representação, que fazem 
parte de um sistema mais amplo de uma gestão integrada de imagem do território e que 
envolvem mais que os aspectos visuais. Trata-se de uma concepção da própria imagem e de 
uma distinção simbólica.  

Nesse contexto, o design pode assumir uma postura mediadora dos valores territoriais 
na elaboração de marcas, ao materializar referenciais simbólicos que dão sentido à relação 
imagem, identidade e marca. Um lugar pode se tornar uma marca coletiva naquilo que tem de 
mais valor pela sua tradição, sua qualidade e seus atributos de um modo geral. Pode se tornar 
uma referência. Os lugares acabam se convertendo em marcas por associação àquilo que 
produzem. Tal mediação se dá a partir da leitura e da interpretação do território. À medida 
que os elementos marcadores de identidade são apropriados, ocorre um reforço mútuo. 
Estreitam-se os vínculos entre os elementos identitários, a marca e o território.  

Para avaliar se o vínculo estabelecido é favorável para as partes, é necessário um estudo 
específico das relações marca-signo-território de forma particularizada. Somente a partir do 
reconhecimento das marcas e de sua relação com o lugar, é possível traçar planos de gestão 
para que elas mudem de quadrante e consigam estabelecer maior vínculo com o território de 
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origem, num processo de retroalimentação, onde o território favoreça a marca e a marca 
favoreça o território (MATEO; SEISDEDOS, 2008).  

Uma gestão do território demanda uma visão ampliada e democrática para as várias 
vertentes e os vários discursos identitários que estão sujeitos a mudanças no tempo. Nesse 
sentido, Mateo e Seisdedos (2008) atentam para a dinamicidade dessa relação. Tanto o 
território quanto suas marcas podem mudar de status no desenvolvimento de ambos. Os laços 
identitários de um território não estão encerrados e definidos em um único tempo. Seus 
significados e usos não são estáticos. Os valores culturais que celebram também não. 
Também não são estáticos os posicionamentos de marcas, de produtos e de territórios. Nessa 
intrincada relação à mudança de um altera o posicionamento do outro. 

Nessa perspectiva, abre-se um campo de estudos para o design que ao fazer a mediação 
dos valores territoriais e sua apropriação em marcas gráficas vê-se inserido num amplo 
processo de gestão dessa relação território-marca que acompanha os novos tempos marcados 
pelo dinamismo, pela fluidez e pela efemeridade.  
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Resumo 
 
O artigo traz algumas reflexões sobre o uso da metodologia das cartografias nas ciências 
sociais e humanas e, cada vez no campo do design. Ela tem nos parecido adequada para 
mapear problemas e potências de comunidades e desenvolver processos e projetos de design 
nas e com as comunidades. Nele são apresentadas algumas experiências realizadas pela 
Esdi/UERJ em parcerias com Sebrae e com Agência Redes para Juventude e indicados alguns 
caminhos iniciais para o aprofundamento da experiência visual.  
 
Palavras Chave: Cartografia, processo e projeto de design, comunidades. 
 
 
Abstract 
 
The article reflects on the use of the methodology of cartography in the social sciences and 
humanities, and increasingly in the design field. It seems appropriate to map the problems 
and strengths of communities and develop design processes and projects in and with 
communities. In it are some experiences from ESDI / UERJ in partnership with Sebrae and 
Agência Redes para Juventude and indicated some initial paths for deepening the visual 
experience. 
 
Keywords: cartograpy; design processes and projects; communities.  
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Introdução 
 

O presente artigo, inserido na linha “Design e processos sociais” do eixo “Design para os 
povos” do Colóquio Internacional de Design do PPGD/ED/UEMG, se baseia em experiências 
de design que vêm se desenvolvendo na Esdi/UERJ e, mais recentemente, no LaDA, 
Laboratório de Design e Antropologia sob coordenação das doutoras professoras e 
pesquisadoras Zoy Anastassakis, Karina Kushnir e eu mesma, Barbara Szaniecki. O LaDA 
reúne nossas respectivas instituições, quais sejam, a Escola Superior de Desenho Industrial da 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Esdi/UERJ) e o Instituto de Filosofia e Ciências 
Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ifcs/UFRJ) e tem se articulado em torno 
do ensino na graduação, da pesquisa na pós graduação e de projetos de extensão em parceria 
com a sociedade. Nossa pesquisa “Laboratório de Design e Antropologia: etnografia, 
desenho, cartografia e projeto da/na cidade” tem apoio da Faperj e procura sistematizar 
práticas criativas que combinem pesquisa etnográfica, análise antropológica, pensamento 
prospectivo e ação projetual a partir da exploração de diversos meios e métodos de 
representação visual, dentre eles, desenhos, mapas, cartografias, infografias e cenários. Ela 
tem como campo a cidade do Rio de Janeiro em um momento especial de transformações 
urbanas que implicam por sua vez mudanças culturais, sociais e econômicas para as quais 
acreditamos que o design pode contribuir consideravelmente. Minha atuação nela tem como 
objetivo geral o apoio ao desenvolvimento de projetos de design em e com comunidades. Esse 
aporte para a inovação social e sustentabilidade criativa – que tem de Victor Papanek a Ezio 
Manzini uma forte continuidade – se baseia na articulação do designer com comunidades. 
Para isso, tenho apostado na metodologia de cartografias utilizadas por autores das ciências 
humanas e das ciências sociais – desde Felix Guattari que com sua obra Cartografias do 
Desejo articulou psicologia e política até autores das área da sociologia, do urbanismo e da 
arquitetura como Ana Clara Torres Ribeiro e Paola Berenstein Jacques. Após essas 
considerações iniciais, apresentaremos nesse artigo experiências de design com cartografia 
em parceria com Sebrae nos Prazeres e em parceria com Agência Redes para Juventude em 
seis comunidades “pacificadas” e analisá-las com aportes o campo do design.  
 
Cartografias: sistemas complexos de visualidade para 
sociedades heterogêneas de informação 
 
A proposta tem como pano de fundo as transformações que estão ocorrendo no Rio de Janeiro 
em vista de megaeventos, e, em particular, nos territórios que vem sendo denominados 
“comunidades pacificadas”, ou seja, aqueles que estão sob o controle de UPPs (Unidade de 
Polícia Pacificadora). Embora a polícia se instale nesses territórios com a intenção de trazer 
paz, a percepção da população sobre essa atuação nem sempre corresponde ao objetivo 
previsto por essa política pública de segurança. Entre a pacificação da polícia e o desejo de 
paz social das comunidades parece existir certa distância. Muitas vezes, aos olhos da 
população, existe apenas a substituição das formas de violência – daquela relacionada ao 
tráfico de drogas por aquela da força ocupante – ou apenas uma menor intensidade da 
violência. Também persistem formas de violência social internas à comunidade e às próprias 
famílias que, por causas múltiplas, se alastram de modo endêmico. Após a instalação local da 
UPP e como paliativo a essa ocupação policial, foi prevista uma UPPsocial com projetos 
como o Territórios da Paz que propõe a “gestão social de territórios pacificados” e que, com 
três linhas principais de atuação – fortalecimento das redes locais, potencialização de 
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lideranças locais e facilitação do diálogo entre comunidade, estado e sociedade civil – procura 
diluir o viés policialesco da política de Estado. A falta de recursos do Estado, a desconfiança 
da comunidade e a falta de motivação da sociedade em geral levam a resultados ainda muito 
insuficientes quando não discutíveis. A UPPsocial não vingou e, diante desse fracasso, torna-
se ainda mais urgente discutir esses processos em seus aspectos positivos e negativos, e às 
vezes ambivalentes. Destacamos a necessidade de metodologias que, ao invés de considerar 
os territórios pacificados como portadores de carências que apenas o Estado pode resolver – e 
evidentemente não se trata de deixar de cobrar do Estado investimentos em saúde, educação e 
saneamento entre outros itens –, considera as potências existentes nesse territórios. É possível 
mapear e agenciar forças tais como instituições e associações atuando no território assim 
como parceiros de fora da comunidade entre eles a universidade. Por parte da sociedade, 
ONGs com projetos como Agência Redes para Juventude e o Sebrae com seu programa 
Desenvolvimento de Empreendedorismo em Comunidades Pacificadas têm atuado nessas 
comunidades e propuseram à universidade, no caso, à Esdi/UERJ, uma atuação específica 
com design. Dentro de um território e quadro social com problemas e potenciais muito 
singulares, a cartografia nos pareceu uma abordagem ao mesmo tempo apropriada e delicada. 
E, de fato, ela tem sido reconhecida por vários campos de conhecimento devido a suas 
características especiais. 
 
Enquanto para as ciências sociais e humanas, a cartografia se apresenta como uma 
metodologia para apreender questões próprias de seus campos, para o design ela é um 
processo para apreender questões que extrapolam seu campo e, ao mesmo tempo, um projeto 
visual que suscita novas questões. Ou seja, para o campo do design, a visualização de 
questões é, em si, matéria para a reflexão visual. Nas ciências humanas e sociais, a 
metodologia cartográfica não é nenhuma novidade, muito pelo contrário, sua aplicação data 
pelo menos da década de 80 quando Felix Guattari e Suely Rolnik publicam no Brasil 
Cartografias do Desejo onde traçam conexões entre psicologia e política, com base em 
produções desejantes. O livro produziu muitos efeitos e alguns deles foram reunidos 
recentemente por Eduardo Passos, Virginia Kastrup e Liliana da Escóssia na publicação Pistas 
do método da cartografia. Nele, vários autores examinam o “método cartográfico” nas áreas 
da saúde e da clínica, da cognição e da educação brasileira e, em particular, as questões que 
atravessam essas práticas e outras afins. À diferença dos métodos que caracterizaram as 
ciências modernas, a cartografia tende a dissolver a posição absoluta de um sujeito observador 
sobre um objeto de pesquisa isolado de seu contexto e, portanto, a produzir dados com o 
parceiro de projeto mais do que coletar dados sobre o suposto objeto de estudo assim como a 
valorizar o processo mais do que o resultado em si. Características que, por sua vez, lhe 
permitem apreender as forças atuando em redes potencializando conexões. 
 
Foi com certeza a possibilidade de dar conta de um “campo de coletivo de forças” que me 
levou a pensar na cartografia como método adequado para projetar com design em 
comunidades pacificadas respeitando e valorizando os sujeitos, as subjetividades, os poderes e 
saberes ali presentes. A cartografia também vem sendo utilizada por outros campos 
disciplinares como a geografia e a sociologia como podemos observar nos textos reunidos por 
Ana Clara Torres, Andrelino Campos e Catia Antonia da Silva e publicados recentemente no 
livro Cartografia da ação e movimentos da sociedade: desafios das experiências urbanas. 
Trata-se de estudos sobre usos da cartografia para a abordagem da complexidade da cidade 
com sua diversidade de territórios – bairros formais e assentamentos informais – e de 
populações em seus movimentos e lutas. Este caminho, em parte formulado e instigado no 
Brasil por Ana Clara Ribeiro Torres, sugere que a prática cartográfica é inseparável da ação. 
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“Então é essa cartografia que me interessa e essa é uma cartografia da ação, ela não é uma 
cartografia social. Porque a cartografia social está preocupada com os indicadores, com as 
desigualdades sociais, e no meu caso é a construção do espaço pelos gestos. Ou seja, como 
acontece a apropriação do espaço pelos gestos, pelos sujeitos, pelos atores sociais, então é uma 
cartografia da ação, não é social no sentidodos indicadores. […] Pra mim a cartografia que é 
importante, que ajuda, é aquela que é expressão da ação social. A cartografia que me interessa 
apóia a ação.” 

 
A percepção de Ana Clara Torres Ribeiro, que tanto motivou os estudos de seus alunos na 
área do planejamento urbano, hoje me leva a adotar a cartografia como metodologia adequada 
e motivadora do projeto de design em comunidades sejam elas “pacificadas” ou não. 
Aplicações da cartografia ao urbanismo como também à áreas afins como arquitetura e artes 
vem sendo realizadas por alguns membros do Laboratório Urbano da UFBA onde tenho 
parceiros de reflexões e práticas da e na cidade. De minha parte, antes de aplicar a 
metodologia das cartografias ao campo do design, vinha pesquisando seu uso por movimentos 
sociais e culturais, assim como por artistas. Em artigo publicado na revista francesa 
Multitudes1, após apresentar alguns exemplos, constatava que as cartografias apresentam 
relações e subjetividades mais do que representam objetos e sujeitos e, nesse processo, abriam 
possibilidades sociais e devires singulares. As cartografias analisadas não representavam 
oposições dicotômicas e sim desenhavam linhas de tensões: linhas global-local, linhas 
analógico-digital, linhas artistas-militantes-hackers-imigrantes. São linhas de contato 
eventualmente conflituosas mas que, pelo seu desejos e contradições, abrem caminhos para a 
criação de novos territórios objetivos e subjetivos para além das fronteiras geográficas e das 
imposições de poderes. 
 
Em minhas experimentações e pesquisas mais recentes tenho procurado aprofundar a prática 
cartográfica no campo do design seja como mapeamento de informações e questões próprias 
de um lugar quanto como instigadora de projetos de design. Entre processo e projeto, a 
cartografia abre um vasto campo para a experimentação e reflexão visual. Ou seja, a 
heterogeneidade e complexidade dos conteúdos abordados estão intrinsecamente interligados 
a uma heterogeneidade e complexidade das formas visuais. Sociedades complexas de 
conteúdos e informações exigem sistemas complexos de formas e visualidades. Mas antes de 
entrar nessas considerações mais específicas, apresento algumas dessas experiências na 
cidade do Rio de Janeiro: a primeira no Morro dos Prazeres em parceria com o Sebrae ainda 
está em curso e se mostra promissora; a segunda em seis comunidades “pacificadas” encerrou 
uma primeira etapa e dela já podemos avaliar alguns resultados. 
 
Design na comunidade do Morro dos Prazeres com Sebrae e 
outros parceiros locais 
 
No ano passado, tive a oportunidade de conhecer o “Programa de Desenvolvimento de 
Empreendedorismo em Comunidades Pacificadas” do SEBRAE e convidei seus 
coordenadores para apresentar a iniciativa à Esdi2. Apesar de minha distância com relação à 
noção de “empreendedorismo” e de certa crítica com relação ao modo como as UPPs vem 
sendo implementadas nas comunidades cariocas, aceitei o desafio e apresentei-o aos meus 

1 SZANIECKI, Barbara. “Cartes, cartographies, diagrammes, etc.” em revista Multitudes número 43, ano 2010 
volume 4. http://www.cairn.info/revue-multitudes-2010-4-page-22.htm Acesso em 20/09/2013 
2 O Sebrae também apresentou essa proposta à PUC-Rio onde foram desenvolvidos projetos de design em outras 
comunidades. 
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alunos do 3o ano. Iniciamos nosso processo com uma visita ao Morro dos Prazeres que foi 
classificada pelo Sebrae como comunidade com alto potencial turístico. E, de fato, foi com 
enorme prazer que descobrimos, na comunidade situada no alto de Santa Teresa, uma vista 
incrível da cidade e do Cristo Redentor e uma atmosfera agradável que, pela sua localização, 
atrai jovens turistas que circulam pelos arredores. O desenvolvimento  do turismo local 
pretende se estruturar sobre o desenvolvimento de um “Jardim dos Prazeres” – que compõe 
um ciclo envolvendo desde a coleta de lixo orgânico para compostagem até o paisagismo 
passando pelo trabalho de reconhecimento e sinalização de plantas locais; sobre o 
desenvolvimento de um “Caminho do Grafiti”, atividade muito presente na comunidade; 
sobre a produção, por parte de um grupo de mulheres, de artesanatos destinados à venda para 
turistas como souvenirs; sobre a estruturação de algumas “vendinhas” e pequeno comércio 
local para tornar mais agradável a estadia na comunidade; e sobre a atuação de jovens que já 
vem desenvolvendo o turismo como o Prazeres Tour3 ou promovendo atividades culturais 
como os bailes do Black Santa4. Embora essas atividades desenvolvidas por agentes locais 
visem promover o turismo, elas estão prioritariamente voltadas para a geração de renda e a 
promoção de melhores condições de vida na comunidade. Numa segunda ida à campo, 
conhecemos o projeto Reciclação5 que, como o nome indica, incentiva a reciclagem de 
materiais como garrafas pet, embalagens tetrapak e latinhas – responsáveis em grande parte 
pelos sérios entupimentos das redes de esgoto – e que, por meio de ações pedagógicas de 
coleta e seleção desses materiais e criação de objetos reciclados, está gerando uma outra 
atitude diante do lixo produzido pela comunidade. São muitos os problemas dos Prazeres, mas 
também muitas suas potências. A comunidade dos Prazeres é um terreno fértil e um convite 
aberto à atuação com design.  
 
Depois desse período de idas à campo onde foram iniciados em práticas etnográficas de 
observação e produção de dados sobre os projetos locais e agentes envolvidos neles, os alunos 
da Esdi/UERJ estão agora iniciando a realização de cartografias inspiradas nas teorias e nas 
aplicações apresentadas anteriormente. Consideramos as cartografias como projeto visual em 
si e como metodologia para o desenvolvimento de projetos de design em e com comunidades. 
Enquanto produção cooperativa de dados, projeto visual em si e metodologia de projeto de 
design, a cartografia deve ser sempre realizada com a parceria e experiência dos moradores. 
Para isso, o contato com a comunidade deve ser permanente. O tipo de projeto que 
pretendemos desenvolver também possui características singulares. Almejamos uma escala 
menor, não necessariamente artesanal mas tampouco industrial e, acreditamos que as 
tecnologias digitais podem contribuir para o redimensionamento da escala industrial para 
atender nichos de demanda menores e com menos desperdício. Esses “micro projetos” em 
termos de escala podem alcançar uma amplitude macro, ou seja, quando bem articulados entre 
si por meio de uma pluralidade de agentes conectados em redes sociais e tecnológicas, um 
numero razoável de micro projetos podem promover grandes transformações no território. 
Ora esse “micro” não se refere unicamente à escala do projeto como também a sua 
perspectiva que pode ser denominada “bottom up”, ou seja, de baixo para cima: partimos das 
demandas e da cultura dos moradores assim como das características do território para pensar 
o projeto. As “parcerias” entre instituições sejam elas públicas ou privadas não devem se 
sobrepor às parcerias locais ou qualquer outra. E, por fim, esse “micro” tem uma dimensão 
política no sentido que se coloca como possibilidade antagônica ou alternativa ao modo como 
as práticas sociais, culturais e criativas e, em particular a do design se constituíram no Brasil. 

3 https://www.facebook.com/prazerestour?ref=ts&fref=ts 
4 https://www.facebook.com/OBlackSanta?ref=ts&fref=ts 
5 https://www.facebook.com/Reciclacao?ref=ts&fref=ts 
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Em suma, nossa ida à campo – à comunidade do Morro dos Prazeres – pretende alimentar 
práticas e reflexões acerca da forma de atuar com design em comunidades e, mais em geral, 
no Rio de Janeiro contemporâneo com seus desafios de cidade que se recicla criativamente e 
que necessita de novas políticas também6. Vemos perspectivas instigantes apesar das 
inúmeras dificuldades. É possível que a potência possa ser senão medida pelo menos 
apreendida a partir dessas características: intensidade das conexões horizontais, perspectiva 
de baixo pra cima com relação às esferas institucionais e dimensão alternativa com relação às 
formas hegemônicas. 
 
Design em comunidades pacificadas com Agência Redes para 
Juventude  
 
As cartografias e projetos de design com a comunidade do Morro dos Prazeres segue seu 
caminho. Já a parceria da Esdi/UERJ – através do empenho de três professoras e 
pesquisadoras: Zoy Anastassakis, Lívia Lazzaro Resende e eu mesma – com a Agência Redes 
Para a Juventude – por iniciativa de sua coordenadora Veruska Thaylla – cumpriu uma etapa 
importante de realização de cartografias e identidades visuais que nos permite algumas 
análises. Realizamos cartografias de dois tipos e identidades visuais para dezoito projetos em 
seis comunidades do Rio de Janeiro. Para cumprir esse objetivo, formaram-se dezoito duplas 
compostas por um jovem da Esdi e um jovem da Agência. Foi um mês de ricas trocas entre os 
jovens: os da Esdi puderam se aproximar da cultura das comunidades visitadas e os da 
Agência puderam ter algum contato com ferramentas de comunicação visual, ainda que tudo 
de forma variável de dupla a dupla e, no geral, bastante efêmera. Ao longo de um mês, as 
duplas desenvolveram “percursos metodológicos” no qual representaram visualmente os 
processos de seu projeto assim como sua cronologia de desenvolvimento e “mapas de 
impacto” no território (também chamados de “mapa de alcance”) no qual representaram 
espaços utilizados para as atividades dos projetos assim como os parceiros locais. Enquanto 
os “percursos metodológicos” apresentaram uma dimensão mais marcadamente temporal ou 
cronológica dos processos, os “mapas de impacto” apresentaram uma dimensão mais 
visivelmente espacial ou geográfica dos mesmos. Em ambos, contudo, encontramos a 
presença dos parceiros seja nas atividades que desenvolvem, seja nos locais em que as 
mesmas são realizadas. Essa presença dos parceiros pode ser detectada através de nomes, 
fotos, signos gráficos e tipográficos e, mais em geral, através das escolhas visuais realizadas 
ao longo do processo.  
 
Chegamos então a um desafio grande que é o de articular as culturas e signos dos parceiros, 
hibridizar as referências visuais e gerar novos devires na cidade. Em seu livro relativamente 
recente, Novos Fundamentos do Design, Ellen Lupton e Jennifer Cole Phillips nos apresentam 
desde a introdução o desejo “de volta à Bauhaus”. Essa volta não é, contudo, uma repetição e 
sim uma pesquisa de “novos conceitos universais”. Aos tradicionalmente tidos como 
elementos universais do design tais como o ponto, a linha, o plano, a textura e a cor, as 
autoras acrescentam entre outros a transparência, as camadas, a modularidade e o diagrama. 
Diagrama aqui é definido como “representação gráfica de uma estrutura, situação ou 
processo” que pode descrever tanto os fluxos dos corpos, os funcionamentos de corporações 
ou ainda as correntes de idéias e que permite enxergar relações que não seriam normalmente 
percebidas em outras formas de representação visual ou descrição verbal. Talvez podemos 

6 SZANIECKI, Barbara. “Uma política cultural para as práticas criativas” em Revista Lugar Comum número 35-
36, pp. 175-190, set. 2011-abr. 2012.  
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sintetizar afirmando que o diagrama (cartografia, cronografia, ou infografia, dependendo da 
ênfase: espacial, temporal ou ambas) corresponde no meio visual ao hipertexto no meio 
textual: uma representação das relações mais do que da linearidade de um mundo sujeito 
versus objeto. Em todo caso, gostaríamos de enfatizar que embora reconheçamos a 
importância de repensar as contribuições da moderna Bauhaus no mundo contemporâneo no 
sentido de “novos universais”, nossa preocupação está voltada para uma produção 
construtivista que se desprende da universalidade no que ela sempre carrega como tendência 
unificadora e assume a multiplicidade em seu potência excessiva.  
 

 
 

 
 

 
Projeto: Nós Com Todos. 

Comunidades: Borel e Formiga. 
Parceiras: Elaine Rodrigues e Maria Julia Guichard (Esdi/UERJ) e Juliana Santos (Agência). 
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Projeto: Boca da Lixeira. 
Comunidade: Cantagalo. 

 Parceiras das cartografias: Joyce Pires e Daiane Porto (Agência) e Carolina Menezes (Esdi/UERJ). 
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Projeto: Dropando na Comunidade.  
Comunidades: Pavão-Pavnaozinho; Chapéu Mangueira-Babilônia; Santa Marta.  

Parceiros: Mayara Moura (Agência) e Breno Assis (Esdi/UERJ).  
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Projeto Conscientização e Arte Batan (CAB).  
Comunidade: Batan.   

Parceiros: Caio Mattos, Roberto Junior e Alan (Agência); Ana Franco e Rebecca Bortolami (Esdi/UERJ). 
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Projeto: A arte imita a vida. 
Comunidades: Borel, Formiga e Casa Branca. 

Parceiros: Ana Carla (Agência); Diego Sabino e Ivan Bezerra (Esdi/UERJ). 
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Projeto: Portal ProviSom. 
Comunidade: Providência. 

Parceiros: Alexandra Barbosa e Thuane Galdino (Agência); Mariana Faro (Eco/UFRJ). 
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Considerações finais 
 
Difícil apresentar conclusões para uma pesquisa e um modo de atuação com 
design ainda em processo. Mas é possível concluir que é preciso articular 
pesquisas em diferentes campos do conhecimento – em particular as ciências 
humanas e sociais – e as pesquisas e práticas do design por meio das 
cartografias. E é importante avançar no aprofundamento das formas visuais 
nessas experiências. Caminhemos nesse sentido. 
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Resumo 
 
O seguinte artigo aborda os aspectos iniciais de uma pesquisa ainda em andamento sobre 
design em embarcações, intitulada como “Design em Embarcações para o Rio São Francisco: 
Possibilidades de uso em materiais alternativos sustentáveis.”. O estudo se propõe a analisar 
quais seriam as contribuições do design, enaltecendo as tradições e cultura em Minas Gerais, 
desenvolvendo o potencial turístico, abordando o design sustentável para sua aplicação por 
meio de materiais alternativos possíveis.  
 
Palavras Chave: Design em embarcações, materiais alternativos, Rio São Francisco. 
 
Abstract 
 
This article presents the initial aspects of a still in progress study on design for boats,entitled 
"Design in vessels for the Rio São Francisco: Opportunities for sustainable use of alternative 
materials.". The study  intends to analyze what are the contributions of design, highlighting 
the traditions and culture in Minas Gerais, developing tourism potential by addressing 
sustainable design for its application through alternative materials possible. 
 
Keywords: Design on boats, alternative materials, São Francisco. 
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Introdução 
 
Nos últimos séculos o transporte naval se tornou muito importante para vários setores no 

mercado mundial como, por exemplo, a logística e o turismo, por ser o maior responsável 
pelo transporte de cargas influenciando diretamente o desenvolvimento econômico. Os 
cruzeiros marítimos são muito cobiçados pela sociedade, por proporcionar uma viagem, uma 
experiência e uma sensação única a seus tripulantes, rodeados de muito luxo e glamour. No 
entanto, não são somente os encantadores cruzeiros que propiciam uma viagem inesquecível, 
já que no Brasil há diversas embarcações adaptadas para o transporte de passageiros. Muitas 
também proporcionam momentos únicos, mas não pelo seu luxo e glamour ou por suas 
encantadoras paisagens, e sim por suas condições nada adequadas ao transporte humano.  

Influenciados pelas culturas regionais, as comunidades ribeirinhas do Brasil, com seus 
talentos para o empreendedorismo e aproveitando a oportunidade da demanda, foram 
adequando suas embarcações locais ao turismo para o transporte de passageiros, realizando 
viagens por diversos rios proporcionando a estas pessoas o conhecimento de novas culturas e 
lindas paisagens nativas, da fauna e flora brasileira. Contudo, não foram idealizadas visando a 
qualidade, segurança e principalmente o conforto dos turistas.  As embarcações não foram 
adequadas ao seu público, o que vem a ser uma das funções do design. Fatores estes também, 
fundamentais para uma boa e continua prestação de serviços. 

 
Levando-se em consideração a quantidade de horas que as pessoas passam 
trabalhando, torna-se mais evidente que o ambiente de trabalho seja dotado 
do conforto necessário para que elas se sintam bem-dispostas, bem-
humoradas e estimuladas a trabalhar. Devemos pensar também no conforto 
dos consumidores ou visitantes das empresas, já que deles pode depender o 
fechamento de um negócio. Quantas vezes deixamos de comprar um 
produto porque nos sentimos desconfortáveis graças à baixa temperatura no 
local? Quantas vezes o barulho dentro de um restaurante faz que mudemos 
de ideia e de local para jantar? Esses exemplos, entre tantos outros, 
mostram a importância do conforto nos ambientes. (GURGEL, 2005, p. 
126) 

 
Ainda segundo Gurgel (2005) só se pode considerar um bom projeto de interiores 

quando se tem a certeza de que as dimensões mínimas como, por exemplo, altura e espaço 
para realização de uma determinada atividade, estiverem corretamente dimensionadas.  

Atualmente, em todos os projetos realizados, deve-se envolver e pensar na questão da 
sustentabilidade. O planeta está passando por muitas crises ambientais graças ao uso 
desorientado dos recursos naturais. Todos os projetos, produtos e serviços oferecidos devem 
fazer parte de um ciclo totalmente sistêmico, ou seja, tudo deve ser reutilizado de alguma 
forma para que a natureza seja cada vez menos agredida por nossas ações.  

Este artigo trata exatamente do que é a função do design e como ele pode influenciar 
com suas ações em melhorias para inúmeros setores, usando de sua sensibilidade e de seu 
pouco conhecimento em continua renovação. É evidenciada a importância do design em 
embarcações para o Rio São Francisco contando sobre sua cultura passada e atual, 
esclarecendo os bens alcançados quando se faz um bom trabalho, pensando em todas as partes 
que serão atingidas. Apresenta uma breve analise de design sustentável e como este pode ser 
aplicado em embarcações, enfatizando o fator socioambiental em que são utilizados materiais 
alternativos das comunidades ribeirinhas. Por fim, deve-se enfatizar que se faz totalmente 
necessária e valida os estudos de design em embarcações buscando formas alternativas para 
uma excelente prestação de serviços, enaltecendo e valorizando o turismo local, unificando o 
artesanato, atrações turísticas e o transporte fluvial por meio do Benjamim Guimarães, 
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presenteando-as com inovação e exclusividade. A metodologia de pesquisa aplicada foi a 
constante busca por bibliografia literária atualizada, analise de dados coletados, 
enquadramento dos dados novos com a pesquisa, finalizando com uma pequena dissertação 
sobre o assunto e conclusões.  

 
 

Desenvolvimento 
 
O Papel do Design  

 
Atualmente em nossa sociedade fala-se cada vez mais da importância do design no 

desenvolvimento de produtos. A estética, a funcionalidade, a escolha dos materiais, tudo 
contribui para a decisão do consumidor frente a varias opções. A todo momento surgem 
novidades, com isso as opções de produtos crescem progressivamente, especialmente em 
relação aos objetos tradicionais, inovadores, e de alta tecnologia. A diversidade é tanta que 
necessita de algo que descomplique nossas escolhas; papel esse que foi atribuído aos 
designers. 

Para Manzini e Vezzoli (2002) o design, entendido em seu significado mais amplo, 
compreende o conjunto de atividades projetuais, desde o projeto territorial até o projeto 
gráfico, passando pelo projeto arquitetônico e bens de consumo, é o instrumento fundamental 
para a integração do sistema-produto, isto é, o conjunto integrado de produto, serviço e 
comunicação com que as empresas se apresentam ao mercado. É o design que vai sintetizar o 
tecnicamente possível com o ecologicamente viável e fazer nascer novas propostas, social e 
culturalmente apreciáveis. 

O design de ambientes é uma especialidade do design, responsável por desenvolver 
diferentes tipos de projetos para ambientes em que se vive em uma relação homem e espaço, 
sejam elas internas ou externas. O design de ambientes possui em suas mãos diversas 
ferramentas, que quando utilizadas, auxiliam de forma indireta nas percepções transmitidas 
por aquele determinado espaço para seus usuários, podendo até selecionar clientes e conduzir 
sensações como paz, aconchego, descontração dentre outras.  

 
O designer de interiores está apto a planejar interferências, de qualquer natureza de 
uso e significação, para adequar as necessidades de usuário e melhorar a relação do 
homem com o espaço no circuito produção-consumo-produção, de forma a produzir 
uma realidade que antes não existia. (CAVALCANTE et al, 2010) 
 

Cavalcante (2010) ainda destaca que no design interno, esse esquema técnico, a que o 
termo design se refere, deve suceder um diálogo entre cliente e profissional que possibilite o 
máximo de tradução do ser no espaço em metro quadrado.  

Partindo disto, podemos analisar as atuais embarcações, que são vestígios de gaiolas1 
adaptadas ao turismo que não proporcionam o devido conforto aos usuários. Esse conforto 
pode ser definido apenas por espaços privativos, acentos confortáveis, segurança, espaços de 
higiene pessoal adequados e uma higienização apropriada para locais onde são administrados 
os alimentos. Ou seja, restringindo o público, somente aos que se adaptam às condições 
ríspidas das mesmas. Atualmente, as embarcações em uso no Rio São Francisco oferecem o 
mínimo exigido para o transporte de turistas, e por isso não apresentam o nível de conforto 

1 Habitualmente são embarcações de acabamentos toscos, onde os confortos são mínimos, e os passageiros 
dormem em redes no convés, o que segundo a tradição oral deu origem ao nome  gaiolas; as redes balouçam de 
um lado para o outro, tal como os baloiços dos pássaros nas gaiolas. 
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adequado aos passageiros, como um espaço apropriado e ergonômico para o descanso, 
conforto térmico e ambiental. Acredita-se que as embarcações, como as que navegam no Rio 
São Francisco, sejam um potencial em expansão para o turismo, porém elas carecem de 
informações, e consequentemente ações, mais específicas ao design das embarcações.  

Segundo Manzini (2008) em um modelo de bem estar sustentável a aspiração comum 
para o design é, ou deveria ser, possibilitar novas condições para que as mudanças em relação 
à insustentabilidade dos recursos ambientais aconteçam não como uma necessidade, mas sim 
como uma escolha, e que estas ocorram pela atração exercida por novas oportunidades e 
ideias de bem estar, e não sob a pressão de eventos catastróficos. Seguindo essa linha de 
pensamento, o design deve ser utilizado como uma ferramenta de prevenção, mas no caso das 
embarcações ele seria usado como um meio de valorização cultural promovendo a 
sustentabilidade ambiental, favorecendo desta forma o turismo regional. Confirmando o que 
foi dito, Bürdek (2006) expõe o design como uma visualização de inovações, onde a 
competência de configuração significa mais do que imprimir forma a objetos, e traz em si 
temas como a comunicação, criatividade, cooperação, criação de valor, transformação, 
progresso, globalização e sinergia. Sendo assim, o design é a ligação das múltiplas sensações 
perceptivas entre o homem, o espaço e o objeto.  

 
 

O Rio São Francisco e sua Cultura 
 
O Rio São Francisco, conhecido também como O Velho Chico, é um dos mais 

importantes rios do Brasil e da América do Sul. Sua nascente está localizada em Minas 
Gerais. Ele passa também por todo o estado da Bahia, servindo como divisor do estado com 
Pernambuco, forma a divisa natural dos estados de Sergipe e Alagoas e deságua no Oceano 
Atlântico. É o principal responsável pelo sustento de diversas famílias que vivem nas cidades 
que se localizam no entorno de suas margens, pois é usado para navegação, irrigação de 
plantações e pesca, ficando conhecido também como o rio da integração nacional por sua 
grande extensão territorial, sendo de enorme importância, cultural, social e econômica. O rio 
apresenta duas regiões navegáveis, o chamado Médio São Francisco que se localiza entre 
Pirapora, em Minas Gerais, e Juazeiro, na Bahia, e o Baixo São Francisco entre Piranhas, no 
estado de Alagoas, e a foz no oceano. E são nelas que ocorrem os transportes de turistas em 
embarcações equipadas com caldeiras e lenhas. Existe também a região chamada de Alto São 
Francisco que é formada pelas nascentes até a cachoeira de Pirapora.  

O barco Benjamim Guimarães que navega pelo Rio São Francisco é a única grande 
embarcação movida à lenha ainda em atividade no mundo. Esta faz o percurso de 28 km no 
Médio São Francisco que dura aproximadamente 4 horas. O Benjamim é um barco a vapor 
que possui caldeiras que são responsáveis por transmitirem um intenso calor em sua 
proximidade que provoca bastante incomodo, fazendo com que a área onde se localiza fique 
intransitável. Ele também possui uma roda de madeira que faz com que se movimente, o que 
o caracteriza como uma embarcação do tipo gaiola.  

Construída em 1913, nos Estados Unidos, era utilizada para o transporte de cargas 
madeira, carvão e algodão. Quando chegou a Pirapora em 1920 foi destinado ao transporte de 
passageiros nas primeira e segunda classes, e também para rebocar lanchas, gado e outras 
cargas. Após passar décadas sem navegar, voltou para o Rio São Francisco em 2004 e 
atualmente é tombada pelo Patrimônio Histórico e Cultural da cidade de Pirapora e do Brasil. 
Pertence à Prefeitura de Pirapora e é administrado pela Empresa Municipal de Turismo - 
Emutur. Hoje sua capacidade é de 240 pessoas sendo 190 passageiros em 44 m de 
comprimento, 8 m de largura e três convés, porém já chegou a navegar com 400 tripulantes da 
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marinha e do exercito a bordo. O barco feito de madeira passa por um processo onde está 
prevista sua restauração, pois apresenta madeira trincada, pisos comprometidos, forros que 
necessitam ser impermeabilizados, pinturas descascadas, casco precário e estruturas metálicas 
danificadas. Segundo publicação do Jornal Estado de Minas (2013) a restauração se faz 
necessária ainda este ano para que em dezembro ocorram as atividades previstas para a 
comemoração dos 100 anos da embarcação.  

Para a cidade, o Benjamim Guimarães não é só um transporte, mas também um fator 
cultural e econômico.  Apesar dos passeios fluviais serem a principal atração da cidade, ha 
outras atividades que também se destacam como a pesca esportiva no Rio São Francisco, 
ecoturismo em fazendas e cachoeiras, esportes radicais como rafting, canoagem, bicicross e 
Jet Sky, projetos de fruticultura, produção de cachaça e a Igreja de Pedra, na Barra de 
Guaicuí. As festas como o carnaval, forrós, encontro nacional de motociclistas, campeonatos 
nacionais de pesca, festival de gastronomia e feirinhas de comida e artesanato semanais na 
Praça Cariris, que é a principal da cidade, também são destaques em Pirapora, que conta ainda 
com o Centro de Convenções José Geraldo Honorato Vieira, a Ponte Marechal Hermes, que é 
um de seus cartões postal, o Balneário das Duchas, a Ilha do Peixe, a Praia do Areão, a Casa 
dos Carranqueiros, que possui trabalhos feitos com palha, materiais recicláveis, crochê, argila, 
barro, pano e pinturas, onde se encontra o verdadeiro artesanato de carrancas e santos, além 
da réplica do vapor Benjamim Guimarães, o Complexo Arquitetônico da Estação Ferroviária 
e a biblioteca pública, que são considerados de grande beleza por terem sua arquitetura 
original preservada, e o Mercado Municipal, com sua diversidade de frutas, verduras, queijos 
caseiros, ervas medicinais, temperos e peixes frescos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
Figura 1: Barco a vapor Benjamim Guimarães (Fonte: Prefeitura de Pirapora.). 

 
Navegar pelo Velho Chico é o mesmo que viajar pela história do Brasil. Foi por meio 

dele que os bandeirantes partiram para o interior do país para se aventurarem no Sertão e no 
Sudeste. Assim, foram se desenvolvendo outras atividades de importância econômica como, 
por exemplo, o comércio de sal, o plantio do arroz e o transporte de mercadorias entre o 
interior e o litoral. Os remeiros, que foram os trabalhadores das barcas, influenciaram bastante 
as comunidades ribeirinhas do Médio São Francisco, como podemos perceber neste trecho do 
texto “Os Remeiros do São Francisco na Literatura” de Zanoni Neves, 2003.  

 
O cais dos portos, as zonas (prostíbulos), as vendas, onde se comprava cachaça, 
constituíam os locais que os remeiros frequentavam nas cidades ribeirinhas. Ali 
desenvolviam sua sociabilidade; ali firmavam sua identidade ante os grupos sociais 
com os quais conviviam. Mas ali também 
ocorriam os conflitos. (NEVES. 2003, p 182) 
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Um dos costumes de grande valorização para os remeiros e que foram deixados por eles, 

comprovando o que foi dito a cima, é o fato da rapadura e da farinha de mandioca se tornar o 
alimento básico para os ribeirinhos.  

O Rio São Francisco faz parte da cultura literária do país, sendo referencia para muitas 
obras de diversos autores como Afonso Arinos, Wilson Lins, Osório Alves de Castro, Gil 
Vicente e Accioly Lopes, e do folclore brasileiro sendo citado em diversas canções, alem de 
ser rodeados de muitas lendas em torno das carrancas que ficaram conhecidas como entidades 
do mal. Elas eram feitas de madeira, o mesmo material utilizado nos barcos a que se 
destinavam. Segundo Zanoni Neves, a origem das carrancas aconteceu em meados do século 
XIX.  

Na segunda metade do século XIX, os barqueiros adotaram a figura, hoje conhecida 
como carranca. Um dos primeiros cronistas a mencioná-la foi Durval Vieira de 
Aguiar em 1882: “Na proa vê-se uma carranca ou grifo de gigantescas formas, de 
modelos sem dúvida transmitidos pelos exploradores dos tempos coloniais” (1979, 
p. 33). Figura, figura de proa e leão de barca são os termos ou expressões que os 
remeiros e outros ribeirinhos utilizavam para se referirem às carrancas. (NEVES, 
2003, p 184) 
 

As carrancas eram parte da crença regional e representavam a proteção contra o mau 
olhado. Acreditavam também que elas protegiam contra seres míticos dos rios. Hoje elas 
perderam sua função inicial de proteção passando a ter a função de adorno, um dos principais 
produtos do comercio artesanal. 

 

 
Figura 2: Carrancas esculpidas por artesãos de Pirapora (Fonte: Prefeitura de Pirapora). 

 
Na região do Médio São Francisco o artesanato local é a forma de sobrevivência da 

população ribeirinha e é passada de geração em geração. Por ser de origem indígena, possui 
uma forma pura e características primitivas, muito valorizadas ainda hoje, e as matérias-
primas utilizadas foram retiradas da vegetação local.  

 
 
Sustentabilidade em Embarcações 

 
A questão ambiental tem recebido uma atenção especial, pois além de ser uma condição 

determinante para o consumo, também se relaciona com a preservação do meio, que é 
responsabilidade de todos, sejam produtores, consumidores ou designers. Para se alcançar a 
sustentabilidade ambiental é fundamental rever as ações projetuais como, redesenhar o 
existente, criar novos produtos que substituam os atuais e que sejam intrinsecamente 
sustentáveis. Como consequência da busca desenfreada pelo conforto através de todos os 
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meios, observamos uma utilização dos recursos naturais desgovernada. Brundtland (1991) 
define o conceito de desenvolvimento sustentável como capaz de suprir as necessidades da 
geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras 
gerações. Esta definição sistêmica se traduz num modelo de desenvolvimento global, 
abrangendo aspectos de desenvolvimento ambiental. que deve ser aplicado. 

Manzini e Vezzoli (2002) afirmam também que, no futuro, uma das tarefas para o 
desenvolvimento de novos produtos será a de projetar o ciclo de vida inteiro do produto. O 
que já deveria estar acontecendo atualmente.  

 
O grande tema do design com o qual a sociedade deve se confrontar hoje é o 
seguinte: como podemos nos encaminhar rumo a uma sociedade onde as 
expectativas de bem-estar não sejam mais associadas à aquisição de novos artefatos? 
Como podemos colocar as pessoas em condições de viver bem consumindo (muito) 
menos e regenerando a qualidade de seus contextos de vida? (MANZINI, 2008, 
p.56)  

 
Ainda segundo Manzini (2008), o design está capacitado a gerar novos artefatos mais 

sustentáveis que colaborem com as demandas sociais. Seguindo esse pensamento, percebemos 
que atualmente o profissional do design possui uma grande importância na sustentabilidade 
ambiental, já que uma de suas maiores capacidades é a criação de novos produtos.  

Sabemos que o transporte marítimo ainda há muito que avançar em termos de 
sustentabilidade, mas embarcações como a Benjamim Guimarães, que é a vapor, e em outras 
que não utilizam de combustíveis fosseis para se movimentar, consideradas como o meio de 
transporte menos poluentes existentes. Porém este não é o foco desta pesquisa, mas sim como 
reutilizar os materiais orgânicos encontrados ao longo do entorno do Rio São Francisco de 
forma sustentável e valorizando sua cultura regional e processos artesanais.  

Manzini e Vezzoli (2002) destacam que um projeto de design deve contemplar os 
aspectos ambientais em todos os estágios do desenvolvimento de um produto. Deve procurar 
reduzir o impacto ambiental durante todas as fases do seu ciclo de vida, o que significa 
reduzir gastos com matérias-primas, energia e lixo, desde sua fabricação até seu descarte 
buscando sempre a máxima reutilização dos materiais usados. 

 
Se bem compreendida, esta mudança no papel dos designers na sociedade não 
significa uma redução, mas, pelo contrário, uma valorização. Exatamente porque o 
conjunto da sociedade contemporânea pode ser descrito como uma trama de redes 
projetuais, os designers têm a responsabilidade crescente de participar ativamente 
dessas redes, alimentando-as com seu conhecimento específico em design: 
habilidades, capacidades e sensibilidades de design que, em parte, se originam na 
sua cultura e experiência tradicionais e, em parte, são totalmente novos. Um 
conhecimento em design que para ser definido e testado requer uma nova onda de 
pesquisa em design. Na verdade, falarmos de design para a inovação social é, mais 
ou menos, equivalente a falarmos de pesquisa em design para a inovação social. 
(MANZINI, 2008, p.98) 
 

Pensando assim, devemos utilizar de forma apropriada os recursos naturais que o 
entorno do Rio São Francisco nos oferece, de forma a valorizar seu turismo, criando unidade 
entre o artesanato local, a utilização sustentável e sistêmica dos recursos disponíveis, sem 
agredir o ambiente, a cultura e buscando sua valorização, e por fim, o transporte fluvial, 
possibilitando novas condições de viajem. Apesar de pouco ainda ter sido estudado sobre a 
sustentabilidade em embarcações, sabemos que materiais como a palha e o bambu, além de 
transmitirem exclusividade, trazem consigo o beneficio da sustentabilidade, já que sua troca 
foi feita por algum outro material não alternativo. Também podemos citar a utilização da 
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madeira de demolição, ao invés da tradicional madeira utilizada. Os materiais utilizados pelos 
artesãos de Pirapora são outras opções, pois eles utilizam do barro, material reciclável, argila, 
pano, e outros para a confecção de seus produtos. No Brasil, um exemplo de eco-material foi 
o desenvolvimento de compósitos de fibras vegetais em substituição à fibra de vidro. Os 
exemplos de compósitos naturais pesquisados por Heitzmann et al.(2001) foram os  
aglomerado de Fibra de Coco, manta de fibra natural, manta de fibra natural com resina de 
poliéster insaturada e manta de fibra natural com termoplástico.Também temos Georgen et al. 
(2002), que realizou um estudo comparativo entre as performances ambientais de diferentes 
materiais como as mantas com fibra de vidro e as com fibra de sisal. O estudo se concentrou 
na produção do material e concluiu que a fibra de sisal, por exemplo, é ambientalmente 
melhor que a fibra de vidro. O estudo teve ainda a importância de mostrar que é na etapa de 
seleção de materiais e processos do projeto onde se encontram as maiores oportunidades de se 
conceber um produto que seja ecologicamente correto. Entre tanto, uma pesquisa mais 
profunda ainda tem que ser realizada para o entendimento completo das formas viáveis da 
usabilidade destes materiais nas embarcações.   

 
 

Conclusão  
 
Verificamos o quão é fundamental a presença de um profissional do designer em um 

projeto que busca a sustentabilidade e a satisfação do cliente e/ou usuário. É função do 
designer pensar em tudo o que está e será atingido com determinadas ações, e então propor 
melhorias satisfatórias para todos os atos envolvidos direta ou indiretamente no processo.  

É de conhecimento geral que o design aliado à sustentabilidade só tem a trazer melhorias 
para todos, aumentando a vida útil do planeta, inovando e valorizando projetos, produtos e 
serviços por meio de formas e materiais alternativos, tornando-os, como já foi dito 
anteriormente, únicos e exclusivos. Através de estudos profundos o design consegue atingir 
seus objetivos pesquisando e analisando a cultura regional, costumes e suas histórias. E assim, 
levar um pouco da essência que aquela região transmite para seus produtos e serviços logo, 
atraindo mais turistas interessados em diversidade cultura e em conhecer e sentir o novo. 
Assim, o design de ambientes aplicado nas embarcações como a Benjamim Guimarães, pode 
vir a ser um exemplo prático de sustentabilidades a ser seguido.  

O conceito de turismo praticado anteriormente remete a sua prática como sendo 
privilégio de poucos, protegido pelo ócio, entretanto essa não se aplica mais. Hoje o turismo é 
visto como necessidade de todos, estudantes e profissionais, que afetados pelo stress do 
cotidiano, veem no turismo uma perspectiva de descanso e lazer como esperança de 
revigoramento físico e mental. Sendo o turismo um direito de todos, é dever de quem oferece 
a opção do descanso e lazer para estas pessoas o devido conforto e relaxamento esperado.  

Concluímos que o design em embarcações, utilizando de métodos sustentáveis, se faz 
necessário em diversos parâmetros, sejam eles culturais, ambientais ou sociais. E é através de 
pesquisas por novos meios, usos, materiais que se alcançará a inovação para temas em 
ascensão no país. Ainda há muito que se estudar, mas percebemos que as possibilidades 
ofertadas pela natureza do entorno é grandiosa, viável e infinita, só depende da capacidade do 
profissional envolvido. Grandiosa por que a natureza tem muito a nos oferecer, é claro que 
devemos utilizar destes recursos naturais com moderação e ordem. Viáveis, pois se 
comparados com produtos industriais possuem um custo mais competitivo, e podem ser 
reciclados ou reutilizados com métodos simples. E infinita por que só depende da mente 
criativa que está por trás para criar inúmeras oportunidades. E para terminar, reforçamos a 
fundamental importância da metodologia do design com sua exclusiva e particular forma de 
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pensar, agir, transformar e ver o mundo para que se transmita o âmago regional e cultura, 
nunca esquecer os usuários e sempre buscar o conforto ideal exigido pelo corpo humano. Essa 
profissão do futuro totalmente global será a responsável por grandes feitos e melhorias que 
nos próximos anos surpreenderá a sociedade.  
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Resumo 
 
O artigo consiste na proposta de conectar áreas do conhecimento que se legitimam e 
completam - design e inovação, e aplicar o conceito de inovação como uma expertise 
articuladora capaz de gerar estima para a sociedade. Objetiva identificar a evolução do 
conceito de inovação na sociedade até sua abordagem em contextos sociais, observando o 
design como catalisador deste processo. Consiste em um estudo fruto de pesquisa 
bibliográfica a fim de subsidiar uma análise de panoramas sociais através de comparativos. 

 
Palavras Chave: design; inovação; inovação social. 
 
 
Abstract 
 
The article consists on the proposal of connecting knowledge areas that legitimate and 
complete each other - design and innovation, and applying the concept of innovation as an 
articulating expertise capable of marking society. It aims to identify the evolution of the 
innovation concept within society until its approaches in social contexts, observing design as 
a catalyst of this process. It is result of bibliographic research as to ground an analysis of 
social overviews through comparative methods. 
 
Keywords: design; innovation; social innovation. 
 

Colóquio Internacional de Design – Edição 2013: Design para os Povos 196

mailto:isabellapont.bahia@gmail.com
mailto:gho.oliveira@yahoo.com.br


Inovação: 
O conceito de inovação, bem como sua relevância, vem sendo objeto de estudo desde 

a constituição da sociedade industrial ocidental. Em uma análise primária e etimológica, 
observa-se a associação do termo inovação a novidade, algo novo ou não usual e até mesmo 
ao conceito de renovação (SIMMS, 2006) (NICHOLLS e MURDOCH, 2012). 

Observa-se que as análises históricas da inovação identificam ondas de mudança 
tecnológica, sempre acompanhadas por resultados econômicos e sociais (NICHOLLS e 
MURDOCH, 2012). Entende-se o mapeamento de cinco ondas a partir da revolução 
industrial: 

 
- Revolução Industrial (1771-1829) 
-Era do Vapor e Ferrovias (1829-75) 
-Era do Aço, Eletricidade e Engenharia Pesada (1875-1908) 
-Era do Óleo, do Automóvel e da Produção em Massa (1908-1971) 
-Era da Informação e Telecomunicações (1971-) (NICHOLLS e MURDOCH, 2012 
p.1) 
 

Já na primeira metade do século XX o economista austríaco Joseph Schumpeter 
buscou definir tipos de inovação em âmbitos de desenvolvimento econômico (LOPES, 2012).  
O autor apontava inovação a partir dos seguintes conceitos:  

 
Uma invenção é idéia, esboço ou modelo para um novo ou melhorado artefato, 
produto, processo ou sistema. Uma inovação, no sentido econômico somente é 
completa quando há uma transação comercial envolvendo uma invenção e assim 
gerando riqueza. (SCHUMPETER, 1988 apud SANTOS et al, 2011 p.4 ) 

  
Salienta-se a distinção que Schumpeter faz entre invenção, a ideia ou esboço para 

a melhoria de um artefato, e inovação, que só se completa com a exploração da invenção 
e a produção de riqueza. 

Observa-se ainda uma classificação desenhada por Schumpeter entre cinco tipos 
de inovação: 

 
1. Introdução de um novo produto ou melhoria de um produto existente; 
2. Introdução de um método de produção aperfeiçoado; 
3. Desenvolvimento de um novo mercado, ou entrada de um novo competidor em 
mercado já existente; 
4. Desenvolvimento de novas fontes de fornecimento ou nova cadeia de 
fornecedores; 
5. Uma organização mais eficiente ou efetiva de uma indústria ou setor; 
(NICHOLLS e MURDOCH, 2012 p.11) 

 
A abordagem de inovação traçada por Schumpeter, com apelo tecnológico, 

fundamenta-se fortemente nos conceitos do capitalismo com foco no setor privado, 
observando-se que este apontava o processo inovador como força central do dinamismo 
do sistema capitalista (SANTOS, 2011).  

A partir do entendimento deste conceito observa-se uma crítica tecida pelo 
teórico Bengt-Åke Lundvall de que esta abordagem pode se tornar confusa ao misturar 
mudanças técnicas com mudanças organizacionais. O autor aponta o elo entre a 
inovação técnica e a abordagem econômica: “uma chave para transformar inovação 
técnica em mudança econômica vem do treinamento e mudança organizacional” 
(LUNDVALL, 2005 p.10).  Christopher Freeman, seguidor de Schumpeter, também 
corrobora o pensamento de Ludvall: 
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Instituições são pensadas constantemente como uma simples fonte de “atraso 
institucional” (como por exemplo a inércia do sistema), enquanto logicamente 
inovações institucionais podem também proporcionar novo ímpeto para 
transformações técnicas e econômicas. (FREEMAN, 1995 p.4) 
 

A partir deste tipo de apontamento é possível observar que a abordagem puramente 
técnica da inovação pode deixar de fora aspectos relevantes do processo, uma vez que a 
inovação tecnológica pode falhar se não levar em consideração mudanças em relações sociais 
dentro de organizações (Porter e Kramer, 2011). Observa-se então, uma evolução do 
pensamento de inovação em um contexto capitalista do setor privado: 

 
Tradicionalmente, inovar no meio empresarial significava buscar novas soluções 
tecnológicas. No entanto, nos anos 90 a disseminação do Total Quality Management 
– uma filosofia de gestão criada por Deming (1986) que visa o aprimoramento 
contínuo da qualidade de produtos e processos – fez nascer um novo caminho para a 
inovação: para inovar era preciso não apenas buscar novas soluções tecnológicas, 
mas também explorar novos mercados. (VIANA et al, 2012 p.12) 
 

O autor continua sua proposição ao apontar que com o passar do tempo, a qualidade e 
excelência, bem como a superioridade tecnológica já não configuravam vantagem tecnológica. 
Rodrigues (2010) indica que este processo se configura a partir de uma crescente propagação do 
acesso às tecnologias, até mesmo para empresas de porte menor. Completa-se que: 

 
No cenário de competição global que em breve se tornaria vigente, inovar seria uma 
tarefa árdua e muitas vezes frustrante. A dificuldade de obter diferenciação de 
mercado sobre a concorrência seria cada vez maior. Novos caminhos precisavam ser 
traçados, não apenas para garantir o êxito das empresas, mas, principalmente, sua 
sobrevivência. (VIANA et al, 2012 p. 12) 
 

Dentro deste contexto, o Manual de Oslo (2005) caracteriza um cenário econômico 
baseado no conhecimento: 

 
A expressão “economia baseada no conhecimento” foi cunhada para descrever as 
tendências, verificadas nas economias mais avançadas, e a uma maior dependência 
de conhecimento, informações e altos níveis de competência e a uma crescente 
necessidade de pronto acesso a tudo isto. (MANUAL DE OSLO, 2005 p.31) 
 

É considerada, nesse ponto de vista, o papel chave das organizações no 
desenvolvimento de contextos inovadores em níveis macro, no que se refere a interação 
dessas com contextos políticos e socias. Caracteriza-se aqui o conceito de Sistemas Nacionais 
de Inovação proposto por Freeman e Ludvall (MANUAL DE OSLO, 2005).  A partir deste 
raciocínio, identifica-se níveis de competência para que a inovação se desenvolva no contexto 
organizacional: 

 
Assim, a empresa inovadora tem determinadas características que podem ser 
agrupadas em duas categorias principais de competências:  
- competências estratégicas: visão de longo prazo, capacidade de identificar e, até, 
antecipar tendências de mercado, disponibilidade e capacidade de coligir, processar 
e assimilar informações tecnológicas e econômicas;  
-competências organizacionais: disposição para o risco e capacidade de gerenciá-lo, 
cooperação interna entre os vários departamentos operacionais e cooperação externa 
com consultorias, pesquisas de público, clientes e fornecedores, envolvimento de 
toda a empresa no processo de mudança e investimento em recursos humanos. 
(COMISSÃO EUROPÉIA, 1996 apud MANUAL DE OSLO, 2005 p.32) 
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A partir da construção deste cenário é possível uma observação do design como 

competência central para a exploração de inovação no contexto competitivo do mercado atual. 
 

Design e Inovação 
 
Imersos na ótica transformadora da globalização atual, nota-se a valorização de campos do 
conhecimento que são capazes de atuarem como interlocutores das mais diversas demandas 
contemporâneas - conciliando produtos e serviços a fim de estreitar a relação das corporações 
com o seu consumidor.  
 

A verdade é que os setores jamais ficam estacionados. Estão sempre em evolução. 
As operações tornam-se mais eficientes, os mercados se expandem e os atores 
chegam e vão embora. A história nos ensina que subestimamos tremendamente 
nossa capacidade de criar novos setores e de recriar os existentes. (KIM e 
MAUBORGNE, 2005). 

 
Observando esta evolução de contexto mercadológico, é possível identificar o design como 
um dos agentes do processo de inovação. Mais que a possibilidade da atuação do design como 
atividade projetual, observa-se sua característica como processo criativo (MOZOTA, 2011). 
Segundo Scherer e Carlomagno (2009) "A inovação se origina do caos organizado".  

Thomas Lockwood (2010) aponta que o design passa a ser reconhecido não só como 
artefato, produto ou ambiente, mas como processo. Para explicar melhor esta proposição, o 
autor cita aspectos do design propostos por Richard Buchanan (1995): 

 
1. Comunicação: criação de signos e símbolos para o uso em comunicações de 
massa; 
2. Construção: criação de objetos pelo design industrial tradicional; 
3. Interação: as ações e comportamentos das pessoas, como são afetadas pelo design; 
4. Organização: considerações de design no contexto de organizações, ambientes, 
sistemas e culturas. (BUCHANAN, 1995 apud LOCKWOOD, 2010 p.82) 
 

A partir dessa exposição, Lockwood propõe que o nível de profundidade do design em 
processos organizacionais aumenta: 

 
[...] o quarto aspecto é o ponto de ruptura – o ponto em que a organização pode 
envolver um design mais integrador e holístico, construindo métodos em alguns dos 
sistemas internos e processos, e movendo o design para uma competência central. 
(LOCKWOOD, 2010 p.82) 
 

Com o crescimento do design como profissão ele passa, a se deslocar em direção à 
competência dos negócios (BEST, 2010). Isso implica na possibilidade de atuação do 
designer como coordenador dos processos de inovação. Observa-se o design como atividade 
capaz de aliar instâncias criativas com instâncias racionais e mercadológicas, pois este se 
caracteriza como “um processo criativo de gestão” (MOZOTA, 2010 p.145). A partir disso, é 
possível vislumbrar a atuação do design junto aos processos inovadores nas organizações; “As 
corporações e as instituições no mundo todo reconheceram o valor estratégico do design, e o 
cultivam e aperfeiçoam em grande medida.” (BURDEK, 2010, p.07). 

Observa-se, pois, a conexão entre o design e o meio privado, e, principalmente a 
articulação da inovação nesse meio. O capitalismo e suas corporações usufruem dessas 
ferramentas e comprovam sua relevância e diferencial competitivo (VIANNA, 2012). 
Entretanto, a questão é mais abrangente. Tanto o design quanto a inovação – e nesse caso é 
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possível analisa-los de uma só vez, têm o objetivo de adaptar elementos para o favorecimento 
da sociedade. Assim, é possível verificar que enquanto atuação eles não se limitam à 
corporações. São ações multitemáticas; resultado de um desenvolvimento coletivo. 
Desenvolvimento este que consiste parte nas pessoas e parte na ação – o mercado e as áreas 
do conhecimento. 

 
Atualmente, considera-se que as fontes de ideias e atividades de inovação não 
devem se restringir a um pequeno grupo, ou exclusivamente ao departamento de 
P&D, nem que devam ser realizadas de forma total e exclusiva dentro da empresa. O 
que se busca hoje é a inovação aberta, a inovação em rede a gestão de uma cadeia de 
inovação na qual a empresa se concentra naquilo que domina e inclusive terceiriza 
fases com outros agentes. A velocidade, ou a aceleração, com que os conhecimentos 
novos ultrapassam os anteriores impossibilita que uma empresa sozinha consiga 
acompanhar a evolução. Os desafios são vencidos através de alianças e de parcerias 
(SCHERER e CARLOMAGNO, 2009). 

 
Assim, é possível introduzir o termo Inovação Social. A visão complexa e 

multifacetada (NICHOLLS e MURDOCH, 2012), que vai além da esfera privada. 
 
Inovação Social 
 

Entendendo o raciocínio do design fomentando a inovação em organizações do setor 
privado, é possível expandir este conceito para outras esferas a fim de entendermos possíveis 
aplicações sociais do design para inovação. Salienta-se o aspecto abrangente da inovação: “A 
inovação pode, previamente, ocorrer em qualquer setor da economia, inclusive em serviços 
públicos como saúde ou educação” (MANUAL DE5, 2004 p.19). Dentro de tal pensamento, 
surge o conceito de Inovação Social. 

Aponta-se que o termo começa a ser cunhado na década de 60 por estudos nas áreas 
das ciências sociais e humanas, fruto de uma crescente insatisfação com a ênfase tecnológica 
na literatura sobre inovação econômica, bem como nas políticas públicas (CAULIER-GRICE 
et al, 2012).  

  
O descontentamento com a propensão tecnológica na literatura sobre inovação 
econômica e políticas de inovação, a abordagem tecnocrática do planejamento 
urbano no final do século 20 e os resultados levemente positivos obtidos por 
iniciativas de desenvolvimento local na Europa e na Austrália aumentaram o 
entusiasmo pela inovação social como tema principal na teorização do 
desenvolvimento humano e emancipação, bem como as estratégias de 
desenvolvimento local. (MOULAERT et al, 2005 p.1) 
 

Observa-se, portanto, o surgimento de novas situações na sociedade como um todo 
onde a inovação simplesmente em um contexto industrial do setor privado não atende tais 
necessidades. Aborda-se nesse contexto os chamados “wicked problems”1, problemas 
multifacetados de alta complexidade que envolvem um enorme número de stakeholders2, 
geralmente de ordem social (CONKLIN, 2010) (CAULIER-GRICE et al, 2012).   

 
Tais desafios são numerosos mas incluem a “falha” do estado de providência 
moderno, a falha do capitalismo convecional, escassez de recursos e mudança 
climática, envelhecimento da população e os associaldos custos com previdência e 
saúde, o impacto da globalização, o impacto da urbanização em massa e por assim 
em diante. (CAULIER-GRICE et al, 2012 p.5).   
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Nesse ponto, a inovação social acaba sendo observada como potencial alternativa para 
a solução desses desafios.  

Entendendo o contexto em que se desenvolve o pensamento e prática a respeito do 
tema, é possível iniciar uma sintetização do mesmo. Nicholls e Murdock (2012) apontam em 
primeiro lugar um foco da inovação social em processos, sistemas relações sociais, e em 
segundo lugar uma abordagem inovadora na conceituação, design e produção de bens e 
serviços que atendam demandas sociais e ambientais, bem como as falhas do mercado. 

Moulaert (2005) identifica três dimensões para a inovação social, em uma abordagem 
de construção da urbanização: 

 
-Dimensão de conteúdo: a satisfação de necessidades humanas; 
-Dimensão do processo: mudanças em relações sociais, particularmente em relação a 
governança; 
-Dimensão do empoderamento: aumento nas capacidades socio-políticas de grupos 
particularmente marginalizados, frequentemente pela criação de novas rotas de 
acesso a recursos. (MOULAERT, 2005 apud NICHOLLS e MURDOCK, 2012 
p.16) 
 

Em revisão de literatura, Caulier-Grice (2012) aponta o aspecto prático do 
desenvolvimento do campo da inovação social, e as abordagens desenvolvidas são múltiplas. 
A partir disso, a autora agrupa tais abordagens em cinco linhas principais: 

 
- Transformação societária; 
- Modelos de gestão organizacional; 
- Empreendedorismo social; 
- Desenvolvimento de novos produtos, serviços e programas; 
- Modelos de governança, empoderamento e constrição de capacidade; (CAULIER-
GRICE et al, 2012 p.6). 
 

Após análise extensa de diversos conceitos, formula-se uma definição central, 
possibilitando a inserção de todas estas práticas em si: 

 
Inovações sociais são novas soluções (produtos, serviços, modelos, mercados, 
processos etc.) que simultaneamente atendem uma necessidade social (...) e levam a 
capacidades e relações novas ou aperfeiçoadas e a um melhor uso de ferramentas e 
recursos. Em outras palavras, inovações sociais são ao mesmo tempo benéficas à 
sociedade e aumentam a sua capacidade de agir. (CAULIER-GRICE et al, 2012 
p.18) 

 
Entretanto, mais que uma definição, convém a análise de como se desenvolve a 

inovação social e como suas práticas se relacionam com os estudos convencionais da 
inovação. Em torno disso, propõe-se uma série de elementos centrais, entre os quais a 
característica inter-setorial (CAULIER-GRICE et al, 2012). 

Nicholls e Murdock (2012) apontam que a inovação social se desenvolve de forma 
complexa e multifacetada, acontece em todos tanto no setor público, sociedade civil e setor 
privado, e frequentemente em situações de interseção. Observando a afirmação do caráter 
abrangente da inovação proposto pelo Manual de Oslo, é possível vislumbrar tal 
característica. Os autores ainda indicam uma característica potencialmente conflituosa desta 
associação, observando que as diretrizes e culturas de cada setor podem entrar em choque: 
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Figura 1: Lógica Institucional dos setores. Fonte NICHOLLS e MURDOCK, 2012 p.10 
 

Aponta-se como exemplo das confluências entre estes setores na inovação social os 
empreendimentos sociais, na interseção entre o setor privado e sociedade civil (NICHOLLS e 
MURDOCK, 2012).  

 
Definimos empreendedorismo social como o conjunto de comportamentos e atitudes 
envolvidas na criação de empreendimentos sociais, como a disposição em assumir 
riscos e desenvolver novos meios criativos do uso de recursos não utilizados. 
Empresas sociais são negócios com objetivos primariamente sociais cujos ganhos 
são principalmente reinvestidos para tal propósito. (CAULIER-GRICE et al, 2012 
p.7) 
 

Assim, é possível compreender o nível de complexidade envolvido na gestão e 
geração de iniciativas socialmente inovadoras. No exemplo do empreendimento social, 
observa-se, por exemplo, o choque entre as lógicas de sociedade civil (benefício público) e do 
setor provado (maximização de lucros), como apontado na figura um. A figura abaixo aponta 
desafios-chave na interseção dos três setores, na ótica da inovação social: 

 

Colóquio Internacional de Design – Edição 2013: Design para os Povos 202



 
 

Figura 1: Lógica Institucional dos setores. Fonte NICHOLLS e MURDOCK, 2012 p.12 
 
 
Entendendo tal complexidade como característica do processo de inovação social, e 

observando o conceito de problemas multifacetados contemporâneos, os “wicked problems” 
propostos por Caulier-Grice (2012) e Conklin (2010), vislumbra-se a competência do design 
como fator chave no equilíbrio e gestão de tais tensões. 

 
Design e Inovação Social 

Observando o contexto da sociedade contemporânea, começa-se a conjecturar a 
possibilidade da inovação em cenários mais amplos que o viés industrial. Nilson (2003) 
aponta como a literatura sobre inovação, ao focar seus desenvolvimentos quase 
exclusivamente a processos de produtos e processos comerciais, é faltosa no que diz respeito 
a processos que abrangem a sociedade como um todo. Caulier-Grice et al.(20120) aponta a 
proeminência de diversos desafios sociais e a crescente necessidade do desenvolvimento de 
processos e produtos inovadores que os atendam. É frente a este tipo de contexto que deve ser 
cunhado o termo Inovação Social. 

Em paralelo, é possível observar novas abordagens do design caminhando no mesmo 
sentido. Se antes o ele era observado em contextos industriais, como aponta Adrian Forty 
(2007), abordagens contemporâneas do design passam a observar fatores humanos como eixo 
central de sua metodologia para alcançar soluções, como indicam Brown (2010), Martin 
(2010) e Nitzsche (2012).  

Observa-se que o processo das inovações sociais anteriormente descrito dialoga com o 
conceito de “wicked problems” indicado por Caulier-Grice (2012) e mais fortemente 
explorado por Jeff Conklin (2010). Para este autor, são observados potenciais para resolução 
de problemas em âmbitos complexos, o que ele chama de “inteligência coletiva”. Mas frente a 
este recurso, chamado por Conklin de natural, observa-se a chamada “fragmentação”, oriunda 
da setorização de grupos e métodos de abordagem de problemas.  

 
Ao entrarmos no novo milênio, as forças de fragmentação parecem aumentar, e o 
aumento de intensidade dessas forças faz com que mais e mais projetos se 
desestabilizem e falhem. Quanto maiores eles são, mais intensas as forças de 
fragmentação e mais provável a falha destes projetos. (CONKLIN, 2010 p.4) 
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O autor salienta, a partir disso, que a abordagem de tais “wicked problems” deve 

contemplar pensamentos que vão além dos métodos lineares tradicionais e contemplem 
soluções e abordagens multifacetadas. 

A partir disso, Caulier-Grice, ao aponta o uso do design entre as tendências de práticas 
em inovação social. Segundo a autora: 

 
O Design tem demonstrado impacto significante na inovação social na última 
década. Diversas organizações e agências trabalhando no campo social adotaram 
abordagens baseadas no design para lidar com desafios sociais e ao mesmo tempo, a  
própria indústria voltou sua atenção para o design de serviços bem como o 
desenvolvimento de produtos. (CAULIER-GRICE, 2012b p.27) 

 
Observa-se, portando, como o olhar centrado no usuário, a abordagem sistêmica e 

iterativa (baseada na prototipação) do design se mostra adequada para se lidar com as 
necessidades de inovação no campo social. Caulier-Grice cita exemplos de aplicações do 
design nestas situações, apontando o desenvolvimento de métodos para redução de 
transmissão de doenças em partes da África, aumento de consciência de saúde sexual entre 
adolescentes do leste de Londres entre outros projetos bem sucedidos.  

Na visão complexa proposta pelo conceito de “wicked problems”, entendendo-se o a 
inovação social com tal característica, o design se coloca como abordagem relevante por ser 
“um processo especialmente adequado para o pensamento divergente – a exploração de novas 
escolhas e soluções alternativas” (BROWN, 2012 apud CAULIER-GRICE, 2012b p.28). A 
autora conclui que ao longo das últimas décadas o design para inovação e a inovação social 
têm se desenvolvido de forma simbiótica.  
 Assim essa percepção sobre o design e suas características organizacionais e 
funcionais vem sendo adquirida não só pelos que dele usufruem, mas também por um amplo 
setor da sociedade (VIANNA, 2012). Setor este, que utiliza a metodologia, o pensar em 
design, para contribuir e agregar valor aos seus produtos e serviços inovadores. São aqueles 
que utilizam a inovação social e que atribuem ao design à capacidade de inovar como um 
meio de desvencilhar do pensamento lógico cartesiano e sanar as questões do mundo 
complexo (CARDOSO, 2011). 

 
Não há técnica certa ou errada. Há técnicas que performam melhor em determinados 
contextos. A inovação não pode ser gerenciada num processo de tentativa-e-erro 
desgovernado. Pelo contrário, a gestão da inovação visa diminuir a variabilidade do 
resultado das iniciativas inovadoras. (SCHERER e CARLOMAGNO, 2009). 

 
Considerações Finais 
 

O presente trabalho não tem, de modo algum, a pretensão de por fim à discussão sobre 
uma dinâmica tão complexa e abundante que é a conexão entre o design e as práticas de 
inovação social. Mais que isso, procurou-se estabelecer uma pequena base para a 
interconexão de conceitos relacionados à inovação, inovação social e o design. A exploração 
de tais bibliografias constata que tais assuntos se mostram convergentes, podendo-se observar 
diversas interseções entre tais discussões.  

Observa-se que a discussão a respeito da inovação em setores privados, no âmbito 
organizacional é mais antiga, como deixam claro Nicholls e Murdock (2012), Santos (2011) e 
o Manual de Oslo (2005). Por outro lado, Caulier-Grice (2012) aborda o caráter prático do 
desenvolvimento da inovação social e o caráter incipiente do pensamento a seu respeito. 
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Entretanto é possível observar a confluência de tais conceitos e sua interconexão através do 
entendimento da dinâmica de troca entre setores público, provado e sociedade civil. Em meio 
a isso tudo, ambos as visões compreendem a prática do design como extremamente relevante 
para ambos os contextos, bem como este mesmo o entendimento por parte da literatura que se 
dedica às questões do pensamento em design. 

O papel do design em tudo isso é, para Krucken (2010) combinar conceitos, produtos 
e serviços a fim de projetar interfaces e estratégias de intervenção que promovem a facilitação 
e o desenvolvimento da inovação que interligue diversos autores. Ou seja, a interação entre 
essas forças permite alavancar um desenvolvimento endógeno que, por sua vez, trás à 
sociedade novas alternativas de crescimento – não mais de fora para dentro (indústria para a 
sociedade), mas como o resultado de uma dinâmica econômica local. 

A partir de tais levantamentos preliminares, vislumbra-se a extensão de tais 
abordagens com o desenvolvimento de estudos mais aprofundado, para identificar potenciais 
corroborações para a convergência e diálogo entre os conceitos de inovação, inovação social e 
design. 

 
Notas 

1. A tradução literal: Problema Perverso. Foi escolhido manter-se o termo em inglês 
pela não identificação de uma tradução na língua portuguesa adequada ao conceito. 

2. “[...] todos aqueles, grupos ou indivíduos, que, de alguma forma, são afetados pela 
busca de uma organização por seus objetivos, e que podem influenciar a marca: os 
funcionários, parceiros, distribuidores, vendedores, acionistas, organizações não 
governamentais, os diversos canais de comunicação, o governo e até mesmo a concorrência.” 
(RODRIGUES, 2006 p.5). O autor utiliza a palavra em português “públicos” como análoga ao 
termo da língua inglesa. 

3. Todas as traduções foram realizadas pelos autores.  
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Resumo 
 
O design social, desenvolvido a partir de 1970 com foco na inclusão social e na preservação 
do meio ambiente, apresenta uma preocupação ética sobre suas práticas. Este artigo visa fazer 
uma retrospectiva do design social e, tendo como referencial teórico o pragmatismo e a 
semiótica de Charles Sanders Peirce, busca compreender como os produtos de design – signos 
que constituem a materialização dos conceitos fornecidos no briefing – implicam 
necessariamente "consequências práticas" quando eles se tornam existências no mundo. Para 
Peirce, a semiótica funda-se na ética. Com base nisso, depreende-se a necessidade de os 
designers tomarem consciência das consequências de sua conduta. 
 
Palavras-Chave: design social; ética; semiótica; pragmatismo 
 
 
Abstract 
 
Focused on social inclusion and the preservation of the environment, social design was 
developed in the 1970s and has as one of its basis an ethical concern about its practices. 
Providing an overview of the history of social design based on Charles Sanders Peirce´s 
pragmatism and semiotics, this article aims to discuss how the products of design, external 
signs which are the materialization of concepts, necessarily entail practical consequences 
when they become existences. Since Peirce´s semiotics is based on ethics, it´s clear that 
designers should be concerned about their conduct awareness of their responsibility in the 
world. 
 
Keywords: social design; ethics; semiotics, pragmatism.  
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Retrospectiva sobre Design Social 
 
Os primeiros aportes e preocupações relativas à inserção social e à preservação do 

meio ambiente tiveram como um dos seus precursores o austríaco Victor Papanek. Entre 
várias publicações de sua autoria, destaca-se o livro “Projetar para o Mundo Real: ecologia 
humana e mudança social”1, o qual teve sua primeira edição publicada em 1971, que tratou 
das necessidades de certos grupos e das possíveis soluções de transformação social. Mesmo 
publicado há mais de quatro décadas, esse livro apresenta situações que condizem com os 
desafios atuais.  

Nessa perspectiva, Papanek propôs que o foco do design estaria em atender as 
necessidades dos grupos sociais, muito além de suprir interesses econômicos do mercado, o 
que poderia gerar oportunidades de desenvolvimento, seguindo os princípios da cidadania e 
da ética. De acordo com Pazmino (2007, p. 3), esses grupos sociais compreendem “cidadãos 
menos favorecidos, social, cultural e economicamente; assim como, algumas populações 
como pessoas de baixa-renda [sic] ou com necessidades especiais devido à idade, saúde, ou 
inaptidão”. 

Atualmente, segundo Margolin e Margolin (2002), os produtos sociais já são 
produzidos para o mercado, mesmo sem atingir, ainda, níveis necessários capazes de suprirem 
por completo as demandas. Essa realidade difere daquela vivenciada nos anos de 1970, 
quando Papanek considerava que os designers socialmente responsáveis deveriam estar 
dissociados do mercado comercial, o que acabava limitando as opções desses profissionais. 
Ainda, ele defendia que as responsabilidades do designer deveriam ir além da forma pela qual 
o mercado recebia os produtos que projetava, compreendendo o bom-senso social e moral 
antes do projeto propriamente dito, ou seja, se o projeto estaria a favor ou contra o bem social 
(PAPANEK, 1977a, p. 57).  

Outra questão abordada por Victor Papanek referia-se ao papel do designer e da 
indústria em geral, corresponsáveis também pela situação crítica relacionada ao meio 
ambiente. Desde que surgiram as preocupações ambientais, paralelamente às sociais, há mais 
de 40 anos, a trajetória até os dias de hoje caracterizou-se por um processo de aprendizagem 
que visava evitar os riscos relativos a esses âmbitos ou, ao menos, de reduzi-los (MANZINI, 
2008, p. 42). A ideia consistiria em desenvolver ações que promovessem a redução do 
consumo de energia e materiais, ao mesmo tempo em que as pessoas desenvolvessem suas 
atividades cotidianas e interagissem umas com as outras. Um exemplo disto refere-se ao 
compartilhamento de recursos e a trocas de produtos, sistemas estes que existem, 
especialmente, em países pobres, como a Índia (TACKARA, 2008, p. 31-34). 

O autor constatou, na época, que para 75% da população do mundo que vivia na 
pobreza, a fome e a necessidade ocupariam, sem dúvida, mais tempo do apertado horário das 
equipes de designers. Mas não somente os países emergentes e subdesenvolvidos tinham 
necessidades específicas, elas eram encontradas também em países desenvolvidos 
(PAPANEK, 1977a, p. 66). 

Ainda, conforme Papanek (1977b, p. 159),  
 

o desenho industrial, nascido no começo da Depressão, cumpria, a princípio, as 
funções próprias de um sistema orientado à redução de custos de fabricação, a 
facilitar a utilização dos objetos, enquanto melhorava a aparência externa dos 

1 O título do livro em língua estrangeira é “Diseñar para el Mundo Real: ecologia humana y cambio social”. 
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mesmos seguindo linhas funcionais, o que proporcionava ao mercado caótico dos 
anos trinta uma maior possibilidade de vendas2. 

 
O designer, para Papanek, perdeu o foco de sua responsabilidade, à medida que passou 

a projetar trivialidades e extravagâncias. No entanto, a fabricação de ferramentas, roupas, e a 
preservação do ar e da água, por exemplo, não eram consideradas somente como ocupações, 
mas também como responsabilidades do designer (PAPANEK, 1977b, p. 163).  

Há mais de 100 anos, quando o consumidor necessitava de algo, dirigia-se ao artesão e 
lhe explicava como queria e se seria possível fabricá-lo (um par de sapatos, por exemplo). Já 
no final do século XX, os inúmeros objetos de uso cotidiano, fabricados em série, seguiam 
critérios que não supriam as reais necessidades do consumidor. Como consequência dessa 
proliferação de produtos, os erros multiplicaram-se também; em qualquer produto era a 
aparência que mais contava, a forma mais que o conteúdo (PAPANEK, 1977b, p. 164).   

O autor, como se percebe, por vezes, criticava excessivamente a aparência, pois 
considerava a estética como algo secundário, sem relevância, que poderia aumentar os custos 
dos produtos. Porém o estudo estético é necessário nos projetos, é o que atrai e proporciona 
uma relação de identificação do usuário com o produto. 

No final da década de 1970, conforme Margolin (2009, p. 2), a Declaração de 
Amhedabad sobre o Design Industrial para o Desenvolvimento discutiu “a promoção do 
design industrial em países em vias de desenvolvimento”. Este documento surgiu como 
resultado de uma conferência realizada pelo Instituto Nacional de Design da Índia, a qual 
“reconheceu que o design poderia dar uma contribuição valiosa para o desenvolvimento 
econômico de uma nação e que ‘a metodologia do design é inadequadamente conhecida e 
usada insuficientemente como um recurso econômico’” (DECLARAÇÃO DE 
AHMEDABAD apud MARGOLIN, 2009, p. 3). 

Seguindo essa perspectiva, Gui Bonsiepe, em 1991, escreveu um capítulo para a obra 
History of Industrial Design, que relacionou o design à indústria nos países periféricos, de 
maneira a oferecer mais oportunidades de intervenção nos diferentes setores da economia e a 
“desempenhar papéis múltiplos no processo de desenvolvimento”. Isso vai além da intenção 
de se suprir necessidades básicas (MARGOLIN, 2009, p. 5). 

Segundo Pazmino (2007, p. 3), os designers, vistos como agentes de transformação, 
devem priorizar o respeito ao meio ambiente e aos valores humanos, considerando “uma ação 
interdisciplinar do projeto, aplicação de metodologia de desenvolvimento de produto que 
permita minimizar os problemas sociais, aplicação de ferramentas e técnicas de projeto 
adequadas”. Conforme a referida autora (2007, p. 5),  

 
uma das formas atualmente defendidas por pesquisadores é que o trabalho do 
designer social não esteja afastado das comunidades e que seja um trabalho de 
consultoria voluntária ou subsidiada por governos, por ONGs e por empresas, nas 
mais variadas áreas de atuação. 

 
Esses fatores caracterizam e promovem as chamadas inovações sociais. De acordo 

com Manzini (2008, p. 61, grifo do autor), “o termo inovação social refere-se a mudanças no 
modo como indivíduos ou comunidades agem para resolver seus problemas ou criar novas 
oportunidades”. Ele tem como base a vida cotidiana (as comunidades colaborativas), onde 
“sujeitos, individuais ou coletivos, devem aprender a agir criativamente, desenvolvendo 

2 O texto em língua estrangeira é “el diseño industrial, nacido en los comienzos de la Depresión, cumplía al 
principio las funciones propias de un sistema orientado a la reducción de costes de fabricación, a facilitar la 
utilización de los objetos, a la vez que mejoraba la apariencia externa de los mismos siguiendo unas líneas 
funcionales, con lo que proporcionaba al mercado caótico de los años treinta una mayor posibilidad de ventas”. 
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habilidades de design” (MANZINI, 2008, p. 16, grifo do autor). Nesses contextos, os 
designers encontram grandes desafios projetuais, podendo tornar-se parte da solução, ao passo 
que, geralmente, tais comunidades são constituídas por pessoas sem nenhuma formação 
especializada. Mesmo assim, muitas vezes, as iniciativas relativas às questões ambientais e 
sociais partem destes grupos, a fim de buscarem soluções para os seus problemas. 

 
Mais especificamente, se o papel dos políticos e das instituições é criar um ambiente 
favorável a [sic] orientação da inovação [...], para os designers, empresas e também 
para os cidadãos comuns em suas comunidades e organizações, a possibilidade de 
ação recai na sua capacidade de dar uma orientação estratégica às próprias 
atividades, em outras palavras, na sua habilidade em definir objetivos que combinem 
suas próprias necessidades e exigências com os critérios [em questão] (MANZINI, 
2008, p. 28, grifo do autor). 

 
Segundo Tackara (2008, p. 12-13), atualmente, há uma busca pela revalorização 

daquilo que as pessoas são capazes de fazer, mesmo que ainda se esteja vivenciando a era 
industrial. No Brasil, existem interessantes casos de grupos que, por meio de uma reserva de 
recursos sociais e culturais, geram novas ideias para suprirem suas necessidades, situações 
estas promissoras de inovação social e ambiental, com intervenções de design e/ou com 
contribuições de instituições e empresas públicas ou privadas.  

 
Possibilidades de Ações 

 
O Design Social, segundo Fornasier, Martins e Merino (2012, p. 4), considera variadas 

possibilidades de ações, como “projetos voltados para a inserção social [...]; projetos que 
alcancem repercussão social não intencional; projetos sociais intencionais e os voltados ao 
meio ambiente”. 

Os projetos voltados para a inserção social compreendem as atividades desenvolvidas 
da parceria entre indústria, designers e comunidade, enfatizando “o aspecto social da 
produção e um potencial mercadológico de vendas” (MIRANDA apud FORNASIER, 
MARTINS e MERINO, 2012, p. 5). A ideia, associada aos produtos artesanais, tem “como 
objetivo transformar essas trocas em iniciativas economicamente viáveis e auto-sustentáveis 
[sic], promovendo a inserção social e econômica” (AGUIAR e FERREIRA apud 
FORNASIER, MARTINS e MERINO, 2012, p. 5). Como exemplo, tem-se o projeto da 
Cooperativa de Trabalho Artesanal e de Costura da Rocinha (Coopa-Roca), no Rio de Janeiro, 
em que retalhos de tecidos e do lixo industrial têxtil de grifes cariocas são reaproveitados na 
criação de objetos utilitários, de decoração e vestuário (LIMA e ANDRADE apud 
FORNASIER, MARTINS e MERINO, 2012, p. 7). 

Devem-se observar também os projetos que alcançam repercussões sociais não 
intencionais, pois, em certas situações, o que se comunica pode alterar comportamentos ou ser 
aceito por um determinado grupo. Exemplifica-se esse tipo de projeto por meio do  

 
símbolo do Quarto Centenário da Cidade do Rio de Janeiro, em 1964, criado por 
Aloísio Magalhães, que teve a capacidade de envolver e integrar as pessoas de uma 
cidade de tantos contrastes, concedendo-lhe uma identidade. Foi adaptado e aplicado 
pela população em diferentes suportes como pipas e biquínis (FORNASIER, 
MARTINS e MERINO, 2012, p. 7). 

 
Os projetos sociais intencionais são desenvolvidos por empresas que têm como 

objetivo “obter retorno financeiro e percepção positiva por parte do público”. A 
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responsabilidade empresarial está em proporcionar um retorno social, econômico e ecológico 
ao meio onde a empresa está inserida. Há, como exemplos,  

 
os programas sociais da empresa O Boticário, como o “respeite a minha natureza”, 
que conquistou a simpatia da população, através de mensagens visuais dentro de um 
sistema de comunicação integrada (camisetas, peças promocionais, peças 
institucionais, produtos, entre outros) (FORNASIER, MARTINS e MERINO, 2012, 
p. 5 e 7, respectivamente).  

  
Quanto aos projetos voltados ao meio ambiente, a indústria deve “partilhar do desafio 

contemporâneo de planejar e fomentar o crescimento econômico, sem acelerar o esgotamento 
dos recursos naturais, por meio do desenvolvimento sustentável”. Como exemplo, tem-se a 
reutilização das embalagens da linha infantil da Natura, as quais se transformam em 
brinquedo (FORNASIER, MARTINS e MERINO, 2012, p. 5-6). 

 
 
Produtos de Design como Existências 
 
Como se pode ver, o despertar de uma consciência social e ambiental nos anos 1970 pode ser 
entendido como uma resposta à crise econômica ocorrida nessa mesma década (HARVEY, 
2007, p. 135), que deixou clara a falência do sistema econômico capitalista. A forma de 
crescimento das empresas produtoras de bens baseava-se no incentivo ao consumo como 
forma de escoar a produção maciça de mercadorias. A obsolescência planejada deixou de ser 
apenas pautada no encurtamento do ciclo de vida dos produtos pelo uso de materiais menos 
duráveis para também ser em questões estéticas: os modismos definiam que um objeto, ainda 
que em funcionamento, não mais servia por estar esteticamente ultrapassado. Os designers, 
submetidos às leis do mercado, praticavam um design com objetivos relacionados à obtenção 
de lucro para as empresas contratantes. Porém o esgotamento das matérias-primas, 
consequência do extrativismo para uma produção em crescimento exponencial, e o aumento 
das desigualdades sociais sinalizaram para a necessidade de se repensar os parâmetros dos 
projetos de design. 
 A ética é algo inerente ao design social, constitui como uma de suas bases fundadoras. 
Busca avaliar as condutas adequadas para se atingir os objetivos. No design, pode-se perceber 
que essas condutas nada mais são que as ações tomadas pelo designer na fase projetual a fim 
de tornar seu projeto uma existência material no mundo. Para o filósofo americano Charles 
Sanders Peirce (1839-1914), há uma correspondência entre pensamento e ação, entre crença e 
conduta, ideia essa expressa em seu pragmatismo. Para ele, a crença seria um estado de 
tranquilidade do qual não se deseja sair, enquanto a dúvida consiste em um estado de 
insatisfação do qual se luta para escapar, procurando voltar à crença. Quando se rompe uma 
crença, a dúvida estimula a pessoa a procurar uma nova, pois é ela que irá a manter preparada 
para agir quando for necessário. A crença em algo se exterioriza em uma ação, 
necessariamente: se alguém acredita que irá chover, leva um guarda-chuva quando sai de 
casa; se uma alguém crê, com um pensamento discriminatório, ser superior a uma outra 
pessoa, passa a tratá-la com menos-valia. Para Peirce, portanto, as condutas são a 
exteriorização das ideias, pois a crença "[...] guia nossos desejos e molda nossas ações" 
(PEIRCE, 1877, p. 4). 
 O filósofo entendia haver um mundo interno e um mundo externo, que não seriam 
opostos, mas adjacentes. Os pensamentos, os conceitos e as crenças povoariam o lado interior, 
enquanto as condutas e as ações habitariam o exterior. Esses dois lados não seriam estanques, 
porque o entendimento de que pensamentos e crenças se exteriorizam em ações e condutas 
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que, por sua vez, podem ser interiorizadas novamente em conceitos, leva a uma compreensão 
de que há uma continuidade entre esses dois mundos. Existiria, para Peirce, um movimento de 
exteriorização e interiorização constante, até mesmo porque só se pode conhecer o mundo em 
sua exterioridade. "É o mundo externo que observamos diretamente. O que passa no interno 
nós só sabemos na medida em que está refletido em objetos externos" (CP-8.144). Dessa 
forma, o lado interno deve exteriorizar-se para se tornar conhecido e existir. Por exemplo: só 
se pode conhecer um pensamento de uma pessoa se ela expressar em palavras ou atos; de 
outra forma, continua apenas interioridade inalcançável. 
 Um outro referencial teórico importante do pragmatismo peirciano é a ideia de 
"consequências práticas", que podem ser entendidas como "consequências experienciáveis" 
(IBRI, 2000, p. 33). O conceito pode ser conhecido por meio de suas consequências na 
experiência, pois é nela que ele se apresenta pelo lado externo. Dentro dessa perspectiva, 
pode-se entender as ações e decisões dos designers como a forma externa de seus 
pensamentos, assim como compreender pragmaticamente os próprios produtos de design 
como a materialização de conceitos abstratos expressos no briefing. No momento de criação, 
o designer deve optar entre as inúmeras possibilidades de cores, texturas, formas, tamanhos, 
materiais, entre outras qualidades, a fim de determinar um novo produto que atenda às 
necessidades e aos desejos de seu público-alvo. Na fase projetual, ele ainda está lidando 
apenas com potencialidades a fim de traduzir os conceitos em existências, que poderão gerar 
estímulos perceptivos que atingirão o destinatário. Esta primeira fase de concepção, portanto, 
pode ser entendida como pertencente a um mundo interior, pleno de ideação. Porém, para o 
produto idealizado ganhar autonomia e passar a existir, essas potencialidades devem ser 
definidas e exteriorizadas na sua etapa de produção, quando o conceito ganhará determinada  
forma, cor, textura. O consumidor que se deparar com a peça de design poderá inferir pela sua 
configuração quais conceitos a geraram, uma vez que ela nada mais é que um signo 
representativo de uma marca ou empresa. 
 
 
Produtos de Design como Signos 
 
Para Peirce, o signo consiste em algo que está no lugar de um outro, seu objeto, e que gera um 
efeito numa mente interpretadora, um interpretante. Podem-se entender os produtos de design, 
além de existências materializadas a partir de conceitos internos, como signos que 
representam esses conceitos definidos no briefing, sejam eles conceitos do produto ou de uma 
marca. As peças finais geradas na produção que irão ser consumidas podem ser vistas como a 
materialização de ideias que gerarão efeitos nas mentes dos seus usuários. Esses efeitos, por 
sua vez, serão internalizados como signos pelos consumidores e as peças, depois de 
executadas, ganharão existência própria no mundo, sendo parte de um processo semiótico na 
sociedade. Vê-se, dessa maneira, que a semiótica peirciana, na concepção de um signo 
triádico, que pressupõe um crescimento que vai do objeto para o interpretante, mediado pelo 
signo, está imbuído da mesma lógica do pragmatismo. A estrutura filosófica desenvolvida por 
Peirce, como se pode constatar, foi toda construída de forma coerente e cada parte dessa 
estrutura conecta-se com as demais. 
 Esse processo semiótico e pragmático de materialização de ideias sempre acarreta 
consequências práticas no design: 1) no estabelecimento de novas formas sociais pela 
inserção de novos produtos no mercado que alterarão hábitos de conduta (por exemplo, pode-
se perceber como a comunicação humana se transformou a partir da criação dos celulares); 2) 
na escolha dos materiais utilizados (a extração de matérias-primas pode impactar o meio-
ambiente, se não minimizada por ações sustentáveis, como, por exemplo, o uso de árvores de 
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reflorestamento para fabricação de papéis, ou a escolha de materiais que não se 
decomponham rapidamente); 3) na concepção do processo de fabricação dos produtos (a 
forma como o projeto é concebido pode prever uma melhor utilização dos insumos de forma a 
evitar desperdício); 4) e (entre outras tantas consequências possíveis que poderiam ser 
enunciadas) no estabelecimento do ciclo de vida do produto de design (o baixo tempo de uso  
pode aumentar o descarte e criar um problema de difícil resolução: o que fazer com tanto 
lixo?). Como se pode perceber, cada escolha do designer na sua atividade projetual em 
relação às mais diferentes variáveis impacta no mundo necessariamente, gerando 
consequências práticas. 
 Um importante aspecto da filosofia peirciana foi a classificação das ciências proposto 
por Peirce (SANTAELLA, 2005), que deixa clara a correlação entre as várias esferas de sua 
estrutura: 
 
 
1 Matemática 
2 Filosofia 
 2.1 Fenomenologia 
 2.2 Ciências normativas 
  2.2.1 Estética 
  2.2.2 Ética 
  2.2.3 Semiótica 
 2.3 Metafísica 
3 Ciências especiais 
  
 
 As ciências da descoberta dividem-se em três grandes grupos: a matemática, que 
“constrói seus objetos na forma de hipóteses, e delas extrai consequências necessárias, sem 
lidar, contudo, com questões de fato” (IBRI, 1992, p. 3); a filosofia, que estuda a experiência 
cotidiana; e as ciências especiais, que utilizam a observação como fundamentação para suas 
construções teóricas, a fim de possibilitar uma validação entre representação e os fatos. A 
filosofia, ciência que mais interessa a esse estudo, subdivide-se em três grupos: a 
fenomenologia, as ciências normativas e a metafísica. 
 A fenomenologia apenas constata e classifica os fenômenos, enquanto as ciências 
normativas buscam compreender os fins, as normas e os ideais que pautam o sentimento, a 
conduta e o pensamento humanos. Se a fenomenologia estuda os fenômenos tais como 
aparecem, as ciências normativas estudam a interação entre os fenômenos e o homem. Já a 
metafísica estuda o que há por trás dos fenômenos para que eles apareçam tais como são. As 
duas concentrações de estudo de Peirce que servem de base para esse artigo – a semiótica e o 
pragmatismo – situam-se no segundo ramo da filosofia: as ciências normativas.  
 A estética, primeira disciplina, visa, segundo Peirce, descobrir o ideal da vida humana 
e determinar aquilo que é admirável por si só. A ética, segunda disciplina, busca materializar 
esse ideal estético. Diferentemente da definição da ética como doutrina do Bem e do Mal, 
Peirce compreende sua tarefa como o empenho deliberado para realizar o ideal estético, sendo 
genuinamente a ciência do agir. Já a semiótica “é o meio pelo qual a meta ética se 
corporifica” (SANTAELLA, 2005, p. 39), pois, “como o homem não esgota sua ação no 
impacto com o outro, mas é capaz de programar sua conduta futura e prever as condições em 
que efetuará suas ações [...]” (SILVEIRA, 2007, p. 128), ele generaliza as suas experiências, 
mediando-as. Por isso, a semiótica estuda as leis de formação e evolução dos pensamentos 
com o objetivo de atingir o ideal estético por meio de uma conduta ética controlada. 
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 Analisando a divisão das ciências segundo a concepção de Peirce, percebe-se que a 
semiótica deve pautar-se na ética e a ética, por sua vez, na estética. Isso é claramente 
compreensível no pensamento pragmatista peirciano, já que, entendendo que condutas e ações 
são o lado externo de ideias e conceitos, qualquer processo semiótico gera consequências 
práticas. A criação dos produtos de design – existências/signos representativos de conceitos – 
faz parte de uma evolução semiótica que gera efeitos nas mentes interpretadoras 
(interpretantes). Esses feitos carregam em si consequências em diversos aspectos do mundo, 
como as enumeradas anteriormente. Na fase projetual, cada escolha feita pelo designer com 
relação ao produto que está desenvolvendo impacta necessariamente nas relações sociais, uma 
vez que as peças de design, signos que são, podem ser vistas como mediadores que os 
consumidores utilizam para resolverem problemas de suas vidas. 
 
 
 
Conclusão: Implicação Ética do Design 
 
Pudemos perceber, ao longo deste artigo, que a materialização de ideias em produtos sempre 
traz consequências práticas, seja no uso de materiais, seja no processo de descarte, seja na 
concepção do seu ciclo de vida, seja no estabelecimento de novas formas sociais, seja na 
definição dos modos de produção das peças de design. Como vimos, na divisão das ciências 
proposto por Peirce, a semiótica se funda na ética, que, por sua vez, se funda na estética (CP, 
1.281). Esta última, para o filósofo, consiste na busca do admirável, enquanto a ética seria a 
conduta necessária para se atingir isso. A semiótica, portanto, nas suas relações de mediações 
de significações, deve fundamentar-se em condutas que visam o admirável.  

 O surgimento do design social a partir da década de 1970, que tem como expoentes 
Papanek, Manzini, Margolin e Thackara (citando alguns), é só a constatação dessa 
necessidade ética, após décadas de prática "inconsciente" no campo do design, que levaram a 
consequências desastrosas no meio ambiente e no campo social. As possibilidades de ações 
propostas por esse ramo do design (projetos voltados para a inserção social; projetos que 
alcancem repercussão social não intencional; projetos sociais intencionais e projetos voltados 
ao meio ambiente) consistem na conscientização da necessidade de ação como agente 
transformador. 
 Porém, com base na concepção pragmática da filosofia peirciana da relação entre 
conceito e ação, o que este artigo sugere é que, na realidade, qualquer projeto de design, pela 
sua natureza semiótica, possui uma implicação social, ainda que seja feito de forma 
consciente ou inconsciente: qualquer design seria social. Como seres humanos dotados de 
pensamento racional, temos a capacidade de controlar nossas condutas e, portanto, torna-se 
injustificado manter-se no desconhecimento das consequências de nossas ações, que nada 
mais são que expressões de nosso pensamento.  
 Qualquer designer, criador consciente de existências/signos, ainda que não atuante 
circunscritamente na área do design social, deve tomar consciência também das 
consequências práticas de seus projetos que, materializados, ganharão existência própria e 
autonomia no mundo, gerando interpretantes (signos mais desenvolvidos) em um processo de 
crescimento e complexificação. Ainda que submetido às leis do mercado, às quais a maioria 
dos designers se encontra vinculada em nosso mundo capitalista, é possível fazer um design 
consciente de seu impacto. Acreditamos que a filosofia de Peirce contribui como ferramental 
teórico para que esta consciência possa ser tomada. Esperamos que os efeitos desses signos – 
os produtos de design – possam gerar consequências práticas benéficas para a sociedade como 
um todo. 
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Design, propriedade intelectual e cidadania 
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Resumo 
 
Avaliando a evolucão do homem na Terra, vê-se que desde muito cedo este já interferia no 
ambiente natural criando, produzindo, distribuindo e consumindo artefatos compostos, 
configurados e reconfigurados pelo design que, por estar no limiar entre a arte e a tecnologia e 
permitir um sem-número de possibilidades, tem sua proteção legal garantida tanto pelo 
Direito Autoral quanto pela Propriedade Industrial. Sendo assim, é objetivo deste estudo 
qualitativo exploratório, baseado em análise bibliográfica e documental, refletir como o uso 
de um Sistema de Propriedade Intelectual pode ser elemento de obstrução ao exercício da 
solidariedade na construção de experiências de sustentabiildade e cidadania.  

 
 
Palavras Chave: design; propriedade intelectual; cidadania. 
 
 
Abstract 
 
Evaluating progress with the man on Earth, we see that very early this already interfered in 
the natural environment creating, producing, distributing and consuming artifacts 
compounds, configured and reconfigured by design, to be on the threshold between art and 
technology, and enable an infinite number of possibilities, has its legal protection guaranteed 
by both the Copyright Law and by the Industrial Property. Thus, the objective of this 
exploratory qualitative study, based on literature review and documentary, reflecting how the 
use of an Intellectual Property System can be an element of obstruction to the exercise of 
solidarity in building experiences sustentabiildade and citizenship. 
 
 
Keywords: designd; intellectual property; citizenship.  
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Introdução 
 No princípio era o verbo1 – o ponto de partida é a palavra, a expressão oral do 
conhecimento, do sentimento, do desejo, E o verbo é a palavra por excelência, porque anuncia 
a ação, que traça o roteiro ou desnorteia, que traz consolo ou desespero. E o verbo se fez… 
Design! E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. 
 - Discunjuro!!!!! Nussinhora… meu pai-do-céu… avimaria… toc toc toc na madeira 
treis veis! 
 Avaliando a evolucão do homem na Terra, vê-se que desde muito cedo este já 
observava, admirava e interferia no ambiente natural e ali encontrou o material primeiro 
determinante para criação, produção, distribuição e consumo de suas criações intelectuais. 
Pedras, galhos de árvores, conchas, e restos de animais foram, através de suas mãos, 
transformando-se em objetos úteis para sua sobreviência e deleite, e ainda hoje fazem parte do 
nosso dia a dia.  

Para Milton Santos (1998), as coisas só se elevam à condição de objetos quando o 
sujeito as utiliza mediante um conjunto de desígnios sociais. Assim, condicionado a um 
sistema de ações2, o homem foi criando o ambiente artifical em que vive até hoje e onde o 
objeto é o grande mediador entre ele próprio, e suas ações. 
 
Coisa, objeto, produto, corpo = artefato? 
 O ambiente natural é formado por diversas coisas. Quando o homem pega uma dessas 
coisas e à ela dá utilidade, esta se transforma em um objeto que, pelos desígnios da 
sociedade passa a fazer parte de um ambiente artifical onde o seu uso ditará as ações do 
homem que o criou3 e ao qual, a partir de agora chamaremos de artefato. 
 A palavra artefato, do latim arte factus (feito com arte) designa, de forma geral, 
qualquer objeto produzido pelas artes mecânicas, à mão ou industrialmente (MICHAELIS, 
2013 e AULETE, 2013) e que dá informações sobre a cultura do seu criador e usuários.  
 Para Neves (2010), o artefato é todo e qualquer produto resultante de um processo de 
concepção cujo ciclo de vida envolvesse um conjunto de pelo menos quatro grandes 
atividades: a concepção, a produção, a distribuição e o uso4. Por isso é que, explica este autor, 
alguns artefatos demandam por mão-de-obra com baixa qualificação e processos simples de 
produção, e outros por mão-de-bra especializada e tecnologia complexa de produção. 
 Sendo o objeto, etimologicamente, uma coisa existente fora de nós mesmo, com um 
caráter material e ao qual o homem impos significados5 (MOLES, 1981), diz Barthes (1985) 
que estes servem para o homem agir sobre o mundo, modificar o mundo e, principalmente, 
estar no mundo de uma forma ativa. 
 Pelo quadro abaixo (figura 01) pode-se notar como alguns autores lidam com a idéia 
de artefato. 
 

1 Abertura do primeiro capítulo do Gênesis; Evangelho de João, que retoma o mito da criação cristã. 
2 Segundo Santos (1998), os sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações e o sistema de ações leva à criação de objetos 
novos ou se realiza sobre objetos preexistentes. 
3 Para um melhor entendimento da mediação que o artefato faz em relação às acões do homem, tomenos como exemplo o 
simples ato de “comer”: tomado da natureza como minério-de-ferro, transformado em aço-inoxidável e depois em talheres, o 
artefato torna-se o intermediário entre o homem e a ação de alimentar-se ao levar o alimento, do prato, até sua boca num 
micro-ambiente artificial que comumente podemos chamar de cozinha. 
4 O uso, para Neves (2010), compreende uma atividade ampla que passa pelo ato de adquirir até o descarte final do artefato 
5 “Significar quer dizer que os objetos não veiculam somente informações, pois nesse caso eles apenas comunicariam, mas 
constituem também sistemas estruturados de signos”. Ao impor significado a uma coisa o homem a transforma em um objeto 
para superar limites (BARTHES, 1985) 
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FIG.01 – Conceitos de artefato 
Criação: da autora 

 
 

 Interessante observar que apesar dos diferentes modos de ver o artefato, estes não 
distoam uns dos outros mas auxiliam na construção da idéia de um conceito para artefato, 
conforme utilizado nesta pesquisa: artefato é o resultado da transformação de um coisa 
em objeto pra superar limites através de um processo de produção mecânica. Sendo este 
capaz de contar a história do seu criador e usuários.  
 Desta forma, se, ao criar objetos para superar os limites que o mundo natural lhe 
impõe, o homem torna o que antes era apenas intangível (idéia) em algo concreto (tangível e 
valorável); e se ao interferir diretamente no ambiente natural atribuindo utilidade aos corpos6 
está transformando coisas sem valor7 em artefatos; então, se o ambiente é artificial, assim 
também o será o objeto dentro da nossa civilização (figura 02). 
 
 

 
6 Corpo, neste contexto, é entendido como uma porção limitada da materia, o qual se transforma num elemento do ambiente 
artificial a medida em que o homem lhe atribui uma utilidade (Sahlins, 2003) 
7 Siginificado de valor: tanto a utilidade de um determinado objeto quanto o poder de compra de outros objetos que a posse 
desse representa (CARDOSO e AGUIAR, 1981); também não difere muito da idéia aqui apresentada por Moles (1981): valor 
é a propriedade numérica ou qualificável ligada ao artefato na interface com o indivíduo. Sendo que o vetor de atração entre 
homem e artefato, variável de acordo com o contexto cultural, é que vai definir o valor dos artefatos. 
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FIG.02 – A construção do artefato, segundo Moles (1981)                                                                         

Adaptação da autora 
 
 
 

Para Moles, o objeto dentro da nossa civilização, é essencialmente artificial e  
 
 

Não se fala de uma pedra, de uma rã ou de uma árvore como um objeto, mas como 
uma coisa. A pedra só se tornará um objeto quando promovida a peso de papéis, e 
quando munida de uma etiqueta: preço, qualidade… inserindo-a no universo de 
referência social” (MOLES, 1981, apud CAVALCANTE, 1999) 

 
 
Carregado de referências sociais, o objeto artificial passa a ter, então, um conceito que será 
responsável pela sua própria existência enquanto forma e/ou função o qual denominamos de 
design. 

 
O design no artefato 
 Em relação ao surgimento e compreensão do design nos artefatos, afirma Cavalcante 
(2010) que estes acontecem mediante a intenção do homem em agir através dos órgãos dos 
sentidos e a materialização de valores inerentes à sociedade, tornando concreto o intangível e 
requer, segundo Cardoso (2008) a observacão de dois pontos: o primeiro, que o defina por 
meio dos produtos e o segundo, que o considera como um processo de projetar (figura 03). 
 

 
 

FIG.03 – A construção do artefato segundo Cavalcante (1999) e Cardoso (2008)                                                                 
Adaptação da autora 

 
Assim, pela figura 03 vê-se que apesar de as três imagens mostrarem um amontoado de 
pedras, a diferença entre elas está justamente na metodologia empregada na sua construção. À 
primeira, deixo aos geólogos e teólogos de plantão a nobre missão de explicá-la e me atenho 
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às duas outras: o ”muro” e o ”revestimento8”. Enquanto no primeiro as pedras são ajeitadas de 
modo aleatório, numa tentativa de acerto e erro onde uma é substituída pela outra que não se 
encaixa no espaço determinado; no segundo a metodologia está focada nas diversas 
possibilidades de experiência de uso do artefato, em todos os estágios do seu ciclo de vida.  
Assim, ao lançar mão de uma metodologia de design para criar um artefato que atenda aos 
conceitos estéticos e funcionais impostos pelos seus usuários, o homem tem a possibilidade 
de, através de um sistema de proteção à propriedade intelectual, proibir, permitir ou limitar a 
sua utilização, venda ou reprodução. Cabe, portanto, ao criador do novo artefato, definir a 
forma mais adequada para sua proteção. 
 
A proteção legal aos artefatos de design 
 Segundo o postulado que fundamenta e legitima a existência da Propriedade 
Intelectual, esta seria o mecanismo capaz de proteger a invenção em nossa sociedade e, assim, 
assegurar o progresso da ciência e da tecnologia para o bem da humanidade. 
 No design, fenômeno do sistema industrial moderno que representa a união entre a 
funcionalidade e a estética, uma das questões mais relevantes quando se busca a sua proteção 
legal é o caráter artístico das obras criadas (SILVEIRA, 1996). Desta forma, pelos Direitos 
Autorais se protege o fruto da atividade criativa do homem que incidem sobre as criações 
estéticas (intelectuais) - considerando-se o deleite, a beleza, a sensibilização, o 
aperfeiçoamento intelectual como nas obras de literatura, de arte e de ciência; e pela 
Propriedade Industrial, as criações técnicas ou utilitárias (industriais) - considerando-se a 
satisfação de interesses materiais do homem na vida diária, com objetivos práticos, de uso 
econômico ou doméstico, de bens finais resultantes da criação, como móveis, automóveis, 
máquinas, etc  (ALBUQUERQUE, 2001; FUJINO et al, 1999; D BARBOSA, 2002).  
 Por não se prender apenas à forma estética para a criação de um produto, mas também 
à sua função, do ponto de vista tecnológico, prático e até mercadológico, muitas vezes se 
acham acumulados num mesmo produto, criações de vários gêneros, que poderá ser protegida 
nas modalidades de propriedade literária ou artística e propriedade industrial (ASCENSÃO, 
2008).  
 Como o design é resultante da aplicação de regras técnicas materializadas sob uma 
forma nova e atraente para o consumidor, encontra-se justamente no limiar entre os dois 
campos, o da arte e o da técnica (figura 04) e caberá ao autor definir qual proteção lhe será 
mais conveniente. 
 
 

8 De acordo com o Dicionário Michallis da Lingua Portuguesa (2013), revestimento significa: 1 Ação ou efeito de revestir 
ou revestir-se. 2 Aquilo que reveste ou serve para revestir. 3 Cobertura de argamassa; reboco. 4 Camada de material, como 
argamassa, pedra, etc., que se coloca sobre uma parede ou piso para consolidar ou apresentar melhor aspecto. 5 Capa, 
cobertura, invólucro, proteção.  
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FIG.04 – Proteção legal ao design 
Criação da autora 

 

 
Entraves ao uso de um sistema de propriedade intelectual 
 Apesar de importantes instrumentos de políticas públicas, os direitos de Propriedade 
intelectual não tem sido vistos com muita frequencia como elementos propulsores do 
desenvolvimento, da inovação e da sustentabilidae por si só. Segundo Santos (2007), o regime 
de propriedade industrial à produção do conhecimento é apontado ultimamente como uma 
nova e abusiva forma de entrave à cultura e ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia. 
Paul David (2006) afirma que, apesar dos direitos de propriedade intelectual serem 
outorgados como um monopólio temporário para que o conhecimento inovador seja tornado 
público e possa circular livremente gerando novas invenções, o que existe hoje passa longe 
desse ideal. Para ele, não existe mais, por parte das grandes corporações, o uso de um sistema 
de propriedade intelectual como ferramenta estratéca na competição mas sim como um 
instrumento de estratégia defensiva: as corporações protegem os inventos para assegurar a 
continuidade do processo de desenvolvimentos realizados por terceiros. 
 Além desse, um outro entrave muito observado no campo da Propriedade Intelectual 
diz respeito à divisão dos royalts nas parcerias entre empresa e universidade e que, segundo 
Bruno Rondani, diretor executivo do Centro de Open Innovation do Brasil, se complica ainda 
mais quando o governo é um dos financiadores do projeto.  
 
 

Para defini-los, é necessário avaliar o estágio de desenvolvimento da tecnologia, o potencial 
mercado de aplicação e a estratégia de negócio da empresa. Muitas vezes, esse debate é feito 
sem sequer levar em conta estudos de mercado, bem como o esforço técnico e financeiro que 
a empresa necessitará para comercializar o produto com preço competitivo. Sem informações 
consistentes, perde-se a referência do valor justo. A porcentagem que a universidade julga 
devida pode se tornar uma das razões que faz a empresa concluir que não vale a pena 
empregar esforço e investimento para inovar (RONDANI, 2012) 
 

 
Como suscintamente apresentado, as divergências referentes à propriedade intelectual e à 
exploração comercial são apontadas como o principal entrave na aplicação e uso de um 
sistema de proteção aos direitos dos criadores intelectuais.  
 
Partindo pois do pressuposto que o design, por ser a pele dos mutáveis produtos e costumes 
de uma civilização, pode transformar em artefatos úteis, as soluções para os problemas de 
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ordem prática do homem a partir de sua vivência com diversas áreas do conhecimento, fica a 
dúvida se há, realmente um limite para a proteção do design desenvolvido num contexto  
social ou, qual seria, de fato, a necessidade de se proteger um artefato criado para atender às 
necessidades sociais, centrado no homem, na ecologia e na ética? 

 
Os dois lados da mesma moeda: Fuller9 x Papanek10 
 Fuller foi um solitário autor de uma série impressionante de invenções que, ao lhe 
parecerem estrategicamente importantes, foram patenteadas em todos os países 
economicamente relevantes. 
 Procurando proteger tanto o valor técnico-científico quanto o valor de inscrição no 
mundo econômico e social de suas invenções, Fuller contratou os serviços dos melhores 
advogados especializados na categoria específica de cada tipo de invenção gerando registros 
tão precisos que impediram qualquer tentativa de contornar o uso não autorizado de seus 
inventos e lhe rederam inúmeros pedidos de licença de uso de suas patentes. 
 
 

A postura de Fuller em relação às patentes revela que ele tinha uma estratégia cujo objetivo 
prioritário era assegurar, para o inventor, o mérito de suas invenções – objetivo que só 
poderia ser cumprido se elas pudessem resistir à sua apropriação indébita pelas corporações, 
isto é se elas não pudessem ser quebradas pelo poder de fogo jurídico das empresas 
(SANTOS, 2007) 

 
 
 Com esta estratégia de defesa antecipada das investidas das corporações, Fuller queria, 
na verdade, garantir que suas invenções fossem realmente suas até que caíssem em domínio 
público e se tornassem financeiramente sem valor. Entre "fazer dinheiro ou fazer sentido" era 
clara a sua opção pela segunda possibilidade e, por isso mesmo, era crucial impedir que o 
conhecimento nelas contido fosse privatizado e transformado em arma de competição.  
 Desta forma, foi justamente através do uso de um sistema de propriedade intelectual 
que Fuller, valendo-se de uma estatégia de anti-patenteamento, conseguiu impedir a 
privatização legitima ou indevida do conhecimento. 
 Logo que saiu da universidade, Papanek projetou uma mesa de centro “baseada em 
novos conceitos de montagem e materias”, a Transite Table e, em seguida enviou para a 
revista Sunset, algumas fotos e o seu esquema de montagem.  
 Publicado como um projeto faça-você-mesmo, a mesa foi imediatamente produzida 
em larga escala pela Modern Color Inc. que assumiu ter vendido por volta de 800 mil 
unidades sem nunca ter pagado nada ao autor (MABUSE, 2012). 
 Note-se que, apesar de Papanek jamais ter mostrado arrependimento pela sua atitude, 
este “desapego com a propriedade intelectual”, como disse Mabuse (2012), se ele tivesse feito 
um registro de sua obra e cedido os direitos de fabricação para as pessoas físicas e proibido as 
pessoas jurídicas, sem a sua autorização, certamente o efeito social da obra seria mantido tal 
qual ele desejava.  
 E mais, os ganhos advindos da cessão de direitos para a Modern Color Inc poderiam 
financiar outros projetos de cunho social, como o o seu projeto de radio aberto para os países 

9 Um dos mais prolíferos inventores do século XX, Richard Buckminster-Fuller elaborou, em 1943, atendendo a um pedido 
feito por Getulio Vargas a Theodore Roosevelt um plano de aceleração da industrialização do Brasil onde pela primeira vez 
foi proposto que se trocasse o petróleo pelo álcool, como combustível (SANTOS, 2007) 
10 Victor Papanek é um dos pioneiros do design inclusivo, sustentável e humanitário voltado para as economias em 
desenvolvimento. 
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pobres11 que, apesar de custar apenas 9 centavos de dólar por receptor, poderia ter sido 
totalmente subsidiado. 
 
E o design social. proteger ou não proteger? 
 Segundo Santos (2010) e Marques (2011), por ter uma relação direta com a produção 
de bens e estimular o consumo de novos produtos, é comum entre a maioria dos estudantes e 
jovens profissionais, uma visão nebulosa em relação ao seu campo de atuação e àquilo que o 
designer faz.  
 Como vivemos sob uma economia de política do consumo, num mundo com enormes 
desigualdades sociais, não há como negar que as características dos objetos e soluções 
desenvolvidas pelo design muitas vezes se apresentam como geradoras de desigualdade social 
uma vez que apenas os que dispõem de poder aquisitivo podem adquirir um bem, por mais 
indispensável que seja (BATISTA, 2007). 
 Porém, esta não é uma verdade tão absoluta quanto se apresenta. O que se pode 
perceber, nessa primeira década do século XXI é o crescente número de designers envolvidos 
em um contexto de criação social, numa posição defendida por Papanek desde os anos 70: a 
criação de um design para atender às necessidades sociais, centrado no homem, na ecologia e 
na ética (Papanek, 1997). Prova disto é a Mostra “Design with the other 90%”12 onde foram 
apresentados produtos simples e inovadores criados para resolver problemas da parcela mais 
pobre da população mundial, como o Bamboo Treadle Pump, aparelho dá a produtores 
rurais acesso a fontes de águas subterrâneas durante a seca e o Lifestraw, um filtro de água 
portátil; o “design popular ou design anônimo expontâneo brasileiro13”, como a luz-de-
garrafa e o design vernacular das carrocerias de caminhão de Pernambuco, amplamente 
pesquisadas pela designer Fátima Finizola. 
 Em relação à proteção desse “design social”, desenvolvido com o intuito de solucionar 
problemas de populações em extrema carência, a proteção que a lei dá ao criador de 
administrar e gerenciar o uso da sua criação foge dos objetivos de qualquer economia 
solidária e impede o verdadeiro exercício da cidadania.  
 Normalmente ligada à noção de direitos politicos, define-se cidadania como o 
conjunto de direitos e deveres ao qual um indivíduo está sujeito em relação à sociedade em 
que vive. Assim, a rigor, cidadania não combina com individualismo e, fazer uso de um 
sistema de proteção legal ao design que impossibilite o uso do bem protegido, por terceiros 
não autorizados pode parecer justamente o exercício de uma não-cidadania,  
 Levantada as dúvidas, é preciso deixar claro que design social nada tem a ver com 
assistencialismo e o fruto do trabalho do designer, de uma maneira ou de outra, sempre vai 
contribuir para a configuração de nossa sociedade. Sendo assim, pensar soluções que 
transformem situações de desigualdade social e tecnológica em oportunidades de 
desenvolvimento é um contexto onde parece inviável que se aplique os direitos, individuais, 
da propriedade intelectual. 

 

11 O projeto de radio de receptor aberto, projetado por Victor Papanek e George Seeger contava com o conceito sofisticado 
de ter sua decoração feita pelos usuários do produto, levando belíssimas soluções visuais pintadas com padrões africanos e 
com conchas nas comunidades da malásia (MABUSE, 2012) 
12 A mostra Design For The Other 90% traz produtos que, além do baixo custo, apresentam soluções inovadoras para 
questões ligadas à moradia, saúde, educação, energia ou transporte para a população mundial de menor poder aquisitivo. 
13 Adélia Borges (2011) define o design popular ou design anônimo expontâneo como sendo os artefatos produzidos por 
pessoas comuns para satisfazer suas próprias necessidades. Segundo a autora, os brasileiros comuns estão se utilizando de um 
dos atributos básicos do design: a habilidade de conferir identidade a um produto ou serviço, distinguindo-o de outros 
similares e para conseguir este feito, projetam sua própria ferramenta de trabalho de maneira a tornar o seu produto 
perceptível aos seus clientes.  
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Considerações finais 
 Por estar no limiar entre a arte e a tecnologia e permitir um sem-número de 
possibilidades, o artefato desenvolvido através de uma metodologia de design pode ter sua 
proteção legal garantida pelos institutos do Direito Autoral e da Propriedade Industrial. 
Porém, em se tratando de “design social”, desenvolvido com o intuito de solucionar 
problemas de populações em extrema carência, essa proteção pode, a princípio, parecer um 
impeditivo ao vrdadeiro exercício da solidariedade e da cidadania, afinal, qual seria a posição 
do designer social frente à pseudo reserva de mercado oferecida pela Propriedade Intelectual?  
 Ao proteger um artefato, estaria o autor/titular realmente limitando o seu uso aos 
menos favorecidos ou para os menos favorecidos?  
 É melhor, no caso do design social, deixá-lo sob o domínio público de Fuller ou de 
Papanek? 
 Infelizmente não há como definir esta ou aquela resposta como sendo a ideal para os 
problemas apresentados, mesmo porque o designer necessita mais do que boa vontade e 
criatividade para desenvolver design social. É preciso que sejam criados meios econômicos de 
viabilizar o exercício de sua atividade uma vez que o fruto da mesma beneficiará milhões de 
pessoas e não retornará ao autor em forma de royalts ou outra contrapartida comumente 
esperada numa economia de mercado. 
 Vale aqui apontar que raros são os artefatos desenvolvidos pelos designers que se 
utilizam apenas da matéria prima encontrada na natureza e muitos são os que necessitam de 
um processo fabril para se lançarem aos usuários; o que, inevitavelmente envolve uma 
transação financeira que vai além das experiências solidárias experimentadas no design social. 
Sendo assim, há de se pensar em todo o processo de design, da criação passando pela 
fabricação, distribuição e descarte pois, em algum momento o que nasceu envolto de boas 
ações pode se transformar no grande vilão de uma política inescrupulosa.  
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Resumo 
 
A intenção deste artigo é  uma breve reflexão de como os hábitos e juízos de valor digitais 
podem e/ou interferem nos hábitos de comportamento e consumo contemporâneo através de 
revisão bibliográfica, análise de dados estatísticos e pesquisas de mercado.  
 
Palavras Chave: digital hoarding ; sociedade do consumo; contemporaneidade. 
 
 
Abstract 
 
This paper aims to discuss briefly based on literature review, statistic, data analysis and 
market research, about how digital´s values and habits can/will interfere in consumption and 
behavior. 
 
 
Keywords: digital hoarding; consumption society; contemporaneity 
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Apenas um refresh1  
Na contemporaneidade , segundo Friedman (2005) estamos vivendo a globalização 3.0 

“que está não só encolhendo o tamanho do mundo de pequeno para minúsculo como também, 
ao mesmo tempo, aplainando o terreno”(FRIEDMAN, 2005, p.19), e dessa forma o mundo 
antes considerado como um elemento tridimensional foi aos poucos se achatando, tornando-se 
plano. O mesmo autor pontua que essa nova etapa é movida principalmente pela associação 
do software e internet que proporciona que um número maior de indivíduos se conectem, 
tornando a todos como vizinhos de porta. Rolnik (1997) corrobora esse pensamento ao 
afirmar que através das “ (...) infovias: forma-se (…) uma comunidade do tamanho do mundo 
que produz e compartilha suas idéias, gostos e decisões à viva voz, numa infindável polifonia 
eletrônica (…)” (ROLNIK, 1997, p.01). 
 Podemos dizer que estamos experimentando cada vez mais a vida traduzida em bits, 
na qual quase tudo se encontra na esfera digital; amizades e comunidades estão a um clique de 
distância, discursos são pulverizados em tweets, quase tudo é registrado em fotos digitais. 
Passamos a habitar uma nuvem que segue em um fluxo continuo na alimentação de dados 
imateriais, rumo ao infinito, levando consigo uma promessa de permanência, de eternidade. 
 Esta existência virtualizada nos proporciona infinitas possibilidades, muito mais do 
que poderíamos processar; de acordo com o IDC2 existem atualmente cerca de 500 
quatrilhões de arquivos no mundo digital, e não demonstramos sinais de desaceleração. 
Segundo Chatfield (2012) produzimos continuamente uma quantidade maior de conteúdo e 
acabamos aceitando o fato de haver muito mais informação que uma vida nos permite 
usufruir; diante dessa constatação nos acostumamos a ideia de acumulação.  
 Alguns autores apontam o processo de digitalização, desmaterialização (MANZINI E 
VEZZOLI ,2002) como um dos caminhos a ser buscado rumo a uma sociedade sustentável. 
Mas será que ao virtualizarmos a vida não estamos simplesmente reproduzindo e até mesmo 
intensificando os padrões até então vigentes?  De acordo com Poter (2009) “ em nosso 
esforço para descobrir como a Internet é diferente, não percebemos como a Internet é igual a 
outras tecnologias” (POTER, 2009, p.132). A sociedade da informação não poderia ser 
entendida apenas como uma versão 3.0 de velhos hábitos de consumo? A partir desse 
questionamento propomos uma breve reflexão sobre a acumulação digital e os hábitos de 
consumo contemporâneos.  

 
Andando nas nuvens? 
 Ouvimos constantemente que vivemos na era da informação, da imaterialidade,  
Flusser (2007) defende que no mundo codificado existe um movimento no qual o consumo 
pelas as coisas tem sido substituído pelo consumo de não coisas (informações); mas será que 
ao produzirmos e consumirmos não coisas (informações) estamos de fato nos afastando 
gradativamente do universo das coisas? As não coisas existem em si mesmas ou necessitam 
de ancoragem em coisas para justificar sua existência? Será que estamos, na verdade, 
revestindo as coisas de não coisas, como uma máscara de imaterialidade, como lobo em pele 
de cordeiro ? 
 Segundo Lévy “ a virtualização não é uma desrealização ( a transformação de uma 
realidade num conjunto de possíveis), mas uma mutação de identidade, um deslocamento do 
centro de gravidade (...)” (LÉVY, 1996, p.17), e o mesmo autor argumenta que “ a 
virtualização do corpo não é portanto uma desencarnação mas uma reinvenção, uma 
reencarnação, uma multiplicação, uma vetorização, uma heterogênese do humano”(LÉVY, 

1 Refresh, referência a função atualizar de uma página na internet  
2 Internacional Data Corporation 
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1996, p.33). Sendo assim ao virtualizarmos parte de nossa existência, não deixamos de ser, 
somos apenas reposicionados. Chatfield (2012) corrobora com este conceito ao dizer que a 
natureza digital se assemelha a natureza humana por ser multifacetada e tem a possibilidade 
de interpretar diversos papéis em nossas vidas, como por exemplo biblioteca, no caso o 
Google. 
 O Google enquanto plataforma virtual, processa por dia 24 petabytes de dados, que 
equivalem a 25.165.824 gigabytes de não coisa. Porém todo este volume de dados necessita 
de uma infra estrutura física ( sem contar os pontos de acesso: smartphones, computadores e 
outros)  para ser processada. Na verdade o Google conta com um escritório central e outros 
centros de processamento (prédios gigantescos) (FIG. 1) ao redor do mundo, sendo um dos 
maiores consumidores de energia elétrica mundial3. 
  

Figura 1: foto infra estrutura Google 
Fonte:<http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2219188/Inside-Google-pictures-gives-look-8-vast-data-

centres.html>. Acesso em: 18 set. 2013. 
 
 Outro ponto é que a nuvem não se sustenta por si só, ela depende da alimentação e do 
consumo de seu conteúdo. No Brasil de acordo com uma pesquisa de 2010, 32.200.000 de 
pessoas acessam a internet de suas casas. Este acesso, por sua vez, depende diretamente do 
homem enquanto indivíduo (não existiria a internet se não fosse pelo homem) e de 
dispositivos físicos o hardware. Ao contrário das expectativas existentes, nais quais todos 
dispositivos convergiriam em um único aparelho “ o que estamos vendo hoje é o hardware 
divergindo, enquanto o conteúdo converge.” (JENKINS, 2009, p. 43).  Friedman concorda 
com este pensamento ao afirmar que “a inovação constante nos equipamentos com múltiplas 
utilidades: laptops, celulares […] cada vez menores e mais potentes (…) ” (FRIEDMAN, 
2005, p. 192) funcionam como potencializador da difusão de informações.  
 A inovação (contínua atualização) neste caso , atua como fomentador do consumo por 
novos dispositivos. “Como assinala Paul Romer, economista da Universidade de Stanford, 
sabe-se há muito tempo, em economia, que 'certos bens são complementares, quer dizer, o 
produto A será muito mais valioso se você também possuir o produto B.” (FRIEDMAN, 
2005, p. 204), não nos sentimos satisfeitos com um computador, somos dragados pela ilusão 
da necessidade de um tablet e também um smartphone. Estima-se que 300 milhões de 
computadores e 1 bilhão de aparelhos celulares sejam produzidos a cada ano, grande parte se 
torna obsoleta ou não desejada  em média a cada 2-3 anos após a compra, o descarte destes 

3     Fonte: Daily mail 
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aparelhos resulta no aumento da geração de e-waste4; de acordo Lundgren (2012) são gerados 
cerca de 40 milhões de toneladas de e-waste ao ano contendo mais de 1000 substâncias ( 
tóxicas e não tóxicas).  
 Parte deste lixo eletrônico é colocado em containers e enviados (legalmente e 
ilegalmente) para países em desenvolvimento, tais como Índia, China, Nigéria e Brasil para 
serem reciclados. Lundgren aponta que a reciclagem de componentes eletrônicos é um 
processo complexo  e pode resultar em problemas ambientais, como alta concentração de 
metais pesados no ar. 
 Como parte destas operações são realizadas ilegalmente5, a gestão dos resíduos é feita 
precariamente, sendo um dos processos de reciclagem mais comum o desmonte, que consiste 
na separação dos materiais valiosos e a incineração do restante, resultando na contaminação 
de recursos hidrográficos, poluição tóxica do ar, exposição por inalação de moradores locais a 
químicos tóxicos entre outros; podendo causar dificuldades respiratórias, problemas 
neuropsiquiátricos, danos ao DNA até a morte. 
 Será então que podemos dizer que estamos andando nas nuvens? 
 
Nuvens carregadas, céu nublado, o  temporal:  Digital hoarding 
 Digital, virtual... termos simples mas de forte impacto em nosso cotidiano. Segundo 
Friedman,  

“a todos os conteúdos e processos analógicos -tudo, desde a fotografia, o 
entretenimento e comunicação ao processamento de textos, à elaboração de projetos 
arquitetônicos e ao controle do sistema de irrigação de jardim de sua casa-estão 
sendo digitalizados, o que permitirá que sejam moldados, manipulados e 
transmitidos por computador, pela internet, via satélite ou por cabos de fibra óptica”. 
(Friedman ,2005, p. 188) 

 O mesmo autor pontua que virtual implica que todo o conteúdo digital poderá ser 
transmitido e manipulado, com tamanha velocidade e de forma tão fácil que “ não será preciso 
sequer parar pensar à respeito- graças a todas as auto-estradas, protocolos e padrões digitais 
subjacentes já instalados” (FRIEDMAN ,2005, p. 188). Lévy (1996) acrescenta que o virtual 
é “como o complexo problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha, uma 
situação, um acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer, e que chama um processo 
de resolução: a atualização” (LÉVY, 1996, p.16). A conjugação entre os dois termos 
possibilita que compreendamos alguns processos da atualidade e o ethos de nosso tempo.  
 Provavelmente já nos deparamos com a seguinte situação: após ou mesmo durante 
uma festa, viagem, reunião, seguimos para o computador para fazer o download das fotos do 
evento e ao conectarmos o cabo/sd percebemos que temos uma quantidade imensa de 
fotografias. Diante da infinidade de registros, muitos deles dispensáveis, só em pensar em 
selecionar alguns e descartar outros, ficamos ansiosos, duvidamos da nossa capacidade de 
edição, temos medo de deletá-los e nos arrependermos…a opção mais segura, dizemos para 
nós mesmos, é manter todas as imagens ou pelo menos a grande maioria. De acordo com 
Bauman (2008) o indivíduo contemporâneo sofre de “um distúrbio resultante do encontro 
fatal entre a obrigação e a compulsão de escolher/o vício da escolha e a incapacidade de fazer 
essa opção” (BAUMAN, 2008, P.58). 
 Digitalizamos como forma de acumularmos micro fragmentos na esperança de 
aprisionarmos os momentos; uma espécie de virtualização da memória. Mas tal tentativa 

4 The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) defines e-waste as “any 
appliance using an electric power supply that has reached its end-of-life” (UNEP, DTIE, 2007a). 
5 INTERPOL set up a Global E-waste Crime Group in 2009 to develop a multinational enforcement 
strategy to control the illegal trade and investigate links to organized crime (INTERPOL, 2010) 
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mostra-se como vã, pois de acordo com Lévy “ o virtual tende a atualizar-se, sem ter passado 
no entanto à concretização efetiva ou formal” (LÉVY, 1996, p.15). Dessa forma então 
podemos argumentar que na tentativa de congelarmos o tempo acabamos por atualizá-lo, sem 
de fato experimentá-lo, e tal incompletude gera uma contínua necessidade de novos 
momentos e registros.  
 Um artigo recente disponibilizado na Dazed and Confused6, intitulado "I would clap, 
but I´m tweeting” (FIG.2) aborda justamente a questão de como ao invés de viver o momento, 
os indivíduos contemporâneos tem optado por registrá-los em imagens e compartilhá-los via 
mídias sociais. A autora da matéria afirma que ao fim de um determinado show a sensação é 
que não o assistiu. Um fato no mínimo curioso apresentado é o que atualmente dificilmente 
após um desfile de moda as pessoas aplaudem, uma vez que estão ocupadas compartilhando o 
conteúdo que acabaram de produzir. 
  

 
 Plataformas como Twitter e Instagram, possibilitam que essas informações sejam 
pulverizadas na nuvem rapidamente; por dia são twittados em média 90 milhões7 de tweets e 
compartilhadas 45 milhões8 de fotos no Instagram. Tentamos através das tecnologias digitais 
capturar cada momento talvez por medo de deixá-los escapar,  digitalizamos portanto a vida. 
Carroll e Romano (2011)  apontam que “with many of our possessions in digital form and 
new assets continually being created, a significant and growing part of your estate is now 
digital”( CARROLL, ROAMANO, 2011,  p.41). 
 Mas o que acontece quando a capacidade de nosso hardware atinge seu limite? Ao 
invés de reavaliarmos nossos arquivos, adquirimos novos artefatos, sejam eles físicos, como 
cartões de memória e pen drives, ou virtuais como os servidores online para acomodarmos 
tudo que acumulamos. Talvez para suprir essa impossibilidade diante da seleção a capacidade 
de armazenamento do hardware “vem sendo ampliada continuamente desde o período dos 
primeiros mainframes (…) e possa ser considerada um aspecto fundamental na existência de 
uma estrutura computacional”(FRIEDMAN, 2005, p.190). Sua ampliação permite que 

6  Dazed and Confused é uma revista online sobre arte, moda, fotografia, música. 
7  Dados disponíveis em: http://www.tecmundo.com.br/infografico/6051-o-universo-de-dados-ao-redor-
do-mundo.htm Acesso: 15 set. 2013. 
8  Dados press page Instagram. 

Figura 2: “I would clap, but I´m tweeting”                                    
Fonte: Dazed an Confused. Disponível em: 

<http://www.dazeddigital.com/fashion/article/17224/1/opinion-i-
would-clap-but-im-tweeting>. Acesso em 19 set.2013. 
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possamos adquirir cada vez mais, adiando sempre que possível o doloroso processo de 
descarte.  
 Constantemente nos vemos com a necessidade de mais espaço para guardar o excesso, 
aquilo que não precisamos e muitas vezes nem lembramos que temos; informações diversas 
que acabam emaranhadas em uma profusão de bits e dificilmente serão acessadas. Vivemos a 
era de empilhamento vertical (BAUMAN, 2008), onde produzimos e temos a disposição uma 
quantidade imensa de dados que se amontoam uns sobre os outros. Segundo Friedman 
“estamos entrando num mundo em que um volume cada vez maior de comunicação se dá sob 
a forma de bits que viajam pelo ciberespaço e são armazenados em servidores espalhados por 
todo o mundo”(FRIEDMAN, 2005, p.251). Apesar de seduzidos com a ideia de que todo o 
conhecimento do mundo está a apenas um clique de distância, é válido lembrar que como 
seres humanos que somos, jamais conseguiríamos acessar todas essas informações, talvez isso 
só fosse possível se tivéssemos dez vidas. Vivemos em  

“um mecanismo que tende a produzir infelicidade porque se baseia na criação 
contínua de desejo. Mas o desejo, ao contrário das necessidades, não conhece a 
saciedade. Pois se dirige a um objeto perdido e inencontrável, dizem os 
psicanalistas. Sem poder encontrar o "significado perdido", ele se fixa sobre o poder, 
a riqueza, o sexo ou o amor, todas coisas cuja sede não conhece limites(...)”. 
(Latouche, 2012). Disponível em:< http://www.ihu.unisinos.br/noticias/513716-como-
construir-uma-nova-sociedade-da-abundancia-artigo-de-serge-latouche>. Acesso em : 
17  set. 2013.) 

 Friedman aborda como a quantidade de dados armazenadas em um único dispositivo, como o 
iPOD tem crescido velozmente e que se há alguns anos seria inimaginável falarmos disso, 
hoje é completamente normal e acessível. Para melhor compreendermos esse fenômeno de 
acumulação digital basta fazermos algumas comparações. Um vinil long play (lançado no fim 
da década de 1940) armazenava em média 20 minutos de cada lado, um cd (da década de 
1990) cerca de 80 minutos e um iPOD de 160GB armazena aproximadamente 120.000 
minutos de músicas; no ano de 2010, no Brasil, foram enviadas 2.204.070.7789 de cartas 
simples (pessoas físicas e jurídicas), no mesmo ano foram enviados 294 bilhões de e-mails 
por dia ao redor do mundo, contabilizando algo em torno de 107 trilhões; o valor médio10 do 
gygabytes, sim pois a imaterialidade tem um valor, foi caindo vertiginosamente ao longo dos 
últimos trinta anos; passou de 437,500 dólares em 1980 para 0,05 de dólares nesse ano.  
 Flusser (2007) aponta que “ as coisas ao nosso redor estão encolhendo, em uma espécie de 
'miniaturização', e ficando sempre mais baratas (…)” (FLUSSER, 2007, p.62).  
Metamorfoseando-se em não coisas ao mesmo tempo efêmeras e eternas, os meios de 
armazenamentos foram miniaturizados, mas a capacidade para acumulação disparou (figura 
3).  
 

9 Dados dos Correios 
10  Disponível em: http://www.statisticbrain.com/average-cost-of-hard-drive-storage/ Acesso: 12 set. 2013 
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Figura 3 : tabela comparativa  
fonte:http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/04/do-disquete-ao-pendrive-veja-evolucao-do-

armazenamento-movel.html  Acesso em: 19 set. 2013. 
 
 Nota-se então a adoção de um novo comportamento entendido como digital hoarding 
ou acumulação digital. O termo deriva-se de hoarding usado para diagnosticar o distúrbio de 
acumulação material (física) em que o indivíduo adquire objetos em excesso e não consegue 
desfazer-se deles. Na contemporaneidade, o indivíduo é levado a adquirir diversas 
informações e não sabendo o que fazer com tantas, guarda, não devido a utilidade, mas 
simplesmente porque não consegue se desfazer delas. Ao contrário do hoarding físico que 
manifesta-se como um problema visível e palpável, o hoarding digital, revestido de uma 
pseudo-imaterialidade, passa a ser praticado sem realmente a percepção de que ele existe.  
 De acordo com Carroll e Romano , 

“ it’s easy to assume that your digital things aren’t significant. After all, they take up 
virtually no physical space and you don’t see them everyday. But as you live an 
increasingly digital life, this collection grows. It’s more than just computer data, it’s 
a set of artifacts that has the potential to chronicle your life”. ( Carroll e Romano, 
2011, p. 32) 

  Friedman propõe uma indagação, visto que o espaço virtual não é gerido por nenhum 
governo, “quem vai ficar com seus bits depois que você morrer?”(FRIEDMAN, 2005, p.251). 
Apesar de em um primeiro momento tal questionamento soar no mínimo estranho, diz muito 
sobre o ethos do nosso tempo, definido por Lacerda (2011) como  midiático digital, que se 
define devido ao acúmulo de vivências no âmbito digital.  
 O digital nos ensina diariamente que não precisamos nos preocupar com as “coisas” 
depois que dela fizermos uso e não for mais de nosso interesse... simplesmente paramos de 
usá-las e adquirimos outras; mas um ponto a ser lembrado é que nesse processo não existe a 
necessidade de descarte, não jogamos fora, tudo permanece, apenas não é acessado. 
 Um fato curioso por exemplo é o que acontece com um perfil no Facebook quando seu 
responsável falece; a questão é que se ninguém entrar com um pedido formal e legalmente e 
complicado no Facebook solicitando o cancelamento da conta (o que não garante que o 
pedido será acatado), esse perfil permanecerá existindo indefinidamente.  
 O virtual de fato nunca desaparece; por mais que um disco rígido seja formatado, as 
informações nele contidas podem ser de alguma forma recuperadas. Tratando-se da internet 
esse processo torna-se ainda mais incontrolável, feito o upload a informação pode ser 
replicada infinitas vezes e o fluxo torna-se contínuo. 
 Nossas vidas são registradas em nossos perfis e contas (que idealmente nos definem 
como aquilo que gostaríamos de ser) guardam nossas fotografias, correspondências, vídeos, 
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memórias, e são o registro de que de fato existimos. Porém ao serem digitalizadas e 
virtualizadas – passam de um passado não vivido a um presente não experimentado e ficam 
para um futuro o qual jamais teremos acesso - não nos pertencem mais, estão sob o julgo de 
provedores de serviços através de nossas contas ironicamente denominadas pessoais. De 
acordo com Lévy “cada corpo individual torna-se parte integrante de um imenso hipercorpo 
híbrido e mundializado” (LÉVY, 1996, p.31). 
 No ambiente digital o para sempre é a regra e não a exceção; sendo assim os meios 
virtuais nos oferecem a perigosa promessa da expansão ao infinito, rumo ao ilimitado. Mas 
um crescimento ilimitado em uma estrutura limitada, como nosso próprio planeta, apresenta-
se como inviável. Segundo Latouche  “tornamo-nos "toxicodependentes" do crescimento. Que 
tem muitas formas, já que a bulimia da compra – somos todos "turboconsumidores" – 
corresponde ao workaholism, a dependência do trabalho”(LATOUCHE, 2012, Disponível em: 
<http://www.ihu.unisinos.br/noticias/513716-como-construir-uma-nova-sociedade-da-
abundancia-artigo-de-serge-latouche>. Acesso : 17  set. 2013). 
 Entendemos então que uma das forças motrizes do crescimento almejado por esta 
sociedade é o consumo. Barbosa (2006) argumenta que o consumo para a sociedade 
contemporânea é um um conceito multifacetado podendo ser definido como processo social, 
mecanismo social, estratégia e um ponto central na definição da sociedade contemporânea; o 
mesma autora pontua que “atualmente, o  uso, a fruição, a ressignificação de bens e serviços, 
que sempre corresponderam a experiências culturais percebidas como ontologicamente 
distintas, foram agrupados sob o rótulo de 'consumo' e interpretados por esse ângulo” 
(BARBOSA, 2006, p.24) . 
 Bauman pondera que,  

“ o consumismo é um atributo da sociedade. Para que uma sociedade adquira esse 
atributo, a capacidade profundamente individual de querer, desejar e almejar deve 
ser, (…) destacada ('alienada') dos indivíduos e reciclada/reificada numa força 
externa que coloca a 'sociedade de consumidores' em movimento e a mantém em 
curso como uma forma específica de convívio humano, enquanto ao mesmo tempo 
estabelece parâmetros específicos para as estratégias individuais de vida que são 
eficazes e manipula as probabilidades de escolha e conduta individuais.” (Bauman, 
2008, P.41) 

 Podemos dizer que a nuvem expandiu nossas opções no universo de consumo  e 
tornou o processo muito mais fácil. Porter (2009) aponta que  “na internet, os compradores 
mudam de fornecedor com apenas uns poucos cliques de mouse e, sistematicamente, as novas 
tecnologias da Web estão reduzindo ainda mais os custos de mudança”(Poter, 2009, p.107). 
Permite que consumamos mais e muito mais rápido, pois segundo Friedman (2005) a 
democratização da informação torna-nos consumidores mais eficientes. Basta observarmos 
como exemplo o e-commerce ou comércio eletrônico que cresce em média 35 % ao ano, 
movimentando no ano de 2009 16 bilhões de dólares.  

Dessa forma entendemos que apesar de percebido como não presença e por isso envolto  
em uma aura de abstração, o virtual produz efeitos palpáveis. Magaldi (2009) nos alerta que “ 
que o cliente do meio digital também é cliente do meio físico e isso implica que ele tende a 
transferir as características de consumo digital para o ambiente de tijolo e cimento” 
(MAGALDI, 2009, p.53). Sendo assim e a luz de Bauman, que pondera que a sociedade do 
consumo é também “ do excesso e da extravagância- e, portanto, da redundância e do 
desperdício pródigo”(BAUMAN, 2008, p.112) podemos dizer que o comportamento em sua 
versão digital integra-se perfeitamente a sociedade de consumo intensificando-se. Poter 
(2009) pontua que “ sob essa perspectiva, a 'nova economia' parece menos nova economia e 
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mais velha economia, com acesso a novas tecnologias ” (POTER,2009, p. 70) e Bauman 
discute que: 

“Se a cultura consumista é o modo peculiar pelo qual os membros de uma sociedade 
de consumidores pensam em seus comportamentos ou pelo qual se comportam 'de 
forma irrefletida'(...) então a sociedade de consumidores representa um conjunto 
peculiar de condições existenciais (…).” (Bauman, 2008, p.53) 

Argumentamos que os hábitos de produção e consumo digitais que envolvem cada vez 
mais a sociedade, em que adquirir é  um dos pilares e o descarte nem sempre é levado em 
consideração, contribuem para a intensificação da sociedade de consumo. Segundo Bauman 
(2008) “a vida do consumidor, a vida de consumo, não se refere à aquisição e posse. 
Tampouco tem a ver com se livrar do que foi adquirido anteontem e exibido com orgulho no 
dia seguinte. Refere-se, em vez disso, principalmente e acima de tudo, a estar em movimento” 
(BAUMAN, 2008, p.126). 

 
 
Considerações finais 
 Visto que estamos em uma sociedade inserida no consumismo 3.0 como propor 
responsabilidade ambiental? A partir desse questionamento refletimos como o consumo e 
acumulação contemporâneos, agora não mais necessariamente atrelados ao aspecto 
financeiro, tornam-se cada vez mais desenfreados. Sugerimos que aos poucos vamos 
perdendo a capacidade de seleção e decisão: acumulamos fotos, opiniões, amigos, 
momentos... cada fragmento de nossa vida se coloca ao mesmo tempo tão absolutamente 
necessário como descartável.  Digitalizamos tudo pois o virtual oferece a sedutora e ilusória 
proposta de vivermos, mas sem o peso da responsabilidade. De acordo com Bauman (2011) 
“(...)na ausência de relações face a face, é mais fácil esquecer ou nunca chegar a pensar nos 
dissabores do pagamento”(BAUMAN, 2011, p.164). Morin (2003) alerta que é fundamental 
que comecemos a valorizar qualidade de vida e não quantidade de vida e que “em todos os 
lugares é necessário substituir a palavra quantidade por qualidade (…)” (MORIN, 2003, 
p.52). Diante deste panorama e apoiados em Manzini e Vezzoli (2002) cabe a nós designers 
“(...) tomar consciência da inelutável mudança que está acontecendo e aí operarmos, para que 
nossa trajetória se oriente para a direção que nos parecer mais favorável” (MANZINI E 
VEZZOLLI, 2002, p.56). Devemos refletir que embora a nuvem seja entendida como 
imaterial, ela já se apresenta carregada e seus efeitos começam a cair sobre nossas cabeças. 
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Resumo 
 

Este trabalho apresenta estratégias de ecodesign que visam apoiar decisões para o 
desenvolvimento de produtos sustentáveis no Brasil. Para demonstrar as possibilidades de 
aplicação desses conceitos foram selecionados e apresentados alguns exemplos de objetos 
produzidos no Brasil com o objetivo de melhor ilustrar possíveis aplicações dos princípios do 
ecodesign à realidade tecnológica, econômica, material, cultural e industrial do mercado 
nacional.  

 
Palavras Chave: Ecodesign; ciclo de vida; produção sustentável. 

 
 

Abstract 
 
This paper presents ecodesign strategies that aim to support decisions made for the 
development of sustainable products in Brazil. To demonstrate the possibilities of applying 
these concepts, some examples of products manufactured in Brazil were selected and 
presented in order to better illustrate possible applications of the ecological design principles 
to the technological, economic, material, cultural and industrial reality of the national 
market. 

 
Keywords: Ecodesign; lifecycle; sustainable production. 
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1. Ecodesign 
Victor Papanek, Ezio Manzini e Han Brezet foram alguns dos pioneiros nos debates, 

estudos e aplicações de requisitos ecológicos aos produtos, no final do século passado e 
desempenharam um importante papel para a consolidação de estratégias de desenvolvimento 
de produtos sustentáveis. A partir da metade dos anos 1990, o ecodesign surge, 
principalmente nos países mais industrializados, como uma resposta à necessidade de se 
implementar estratégias para o desenvolvimento de artefatos industriais com menor impacto 
ambiental.   

O ecodesign procura minimizar os efeitos negativos nos processos produtivos em 
todas as fases do ciclo de vida do produto. Tal abordagem contempla desde a aquisição de 
matérias-primas, passando pelo processo de transformação, produção e montagem, 
embalagem, transporte, o uso por parte dos consumidores, o recolhimento após o uso e, 
finalmente, a reutilização ou a reciclagem.  O ciclo de vida dos produtos pode ser mais bem 
compreendido pela observação da figura 01.  

 

 
 

 Fig. 01: Ciclo de vida de produtos de acordo com o ecodesign 
Fonte:  Adaptado de Manzini e Vezzoli (2008) 

 
Pode-se dizer então que, no âmbito do design, considera-se como ciclo de vida, ou Life 

Cycle Design, esse processo cíclico de análise do “produto desde a extração dos recursos 
necessários para a produção dos materiais que o compõem [nascimento] até o ‘último 
tratamento’ [morte] desses mesmos materiais após o uso do produto”. (MANZINI; 
VEZZOLI, 2008, p. 91). Em todas as etapas desse ciclo, ocorrem diferentes processos que os 
caracterizam:  
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Quadro 01: Fases do ciclo de vida de produtos e descrição dos processos que as caracterizam 
Fonte: Adaptado de Manzini e Vezzoli (2008) 

 

2. Dificuldades da Análise do Ciclo de Vida - ACV e ações de 
suporte ao ecodesign 

Existe atualmente uma grande quantidade de métodos e instrumentos de ecodesign 
que, em maior ou menor grau, permitem analisar ou desenvolver produtos com menores 
impactos ambientais.  ACV – Análise do Ciclo de Vida ou LCA- Life-Cycle Assessment, é a 
mais aceita como metodologia para conduzir uma avaliação de impactos ambientais de 
produtos ou serviços. Ela permite a comparação entre perfis ecológicos de produtos ou a 
identificação de potenciais impactos a partir da realização de um inventário no qual são 
avaliados, quantitativamente, todos os materiais e processos que intervém ao longo do seu 
ciclo de vida.  

Entretanto, apesar da ACV ser considerada a técnica mais apropriada para avaliação 
dos impactos ambientais potenciais de um produto, também existe um consenso de que sua 
aplicação é bastante complexa, difícil e dispendiosa, o que torna seu emprego ainda muito 
restrito.  (CHEHEBE, 1997; MANZINI; VEZZOLI, 2008; PAPANEK, 2007; VIDAL, 2002). 
Algumas das principais dificuldades de aplicação da ACV encontram-se na falta de 
informações disponíveis e confiáveis sobre as características ambientais de produtos e 
serviços; na necessidade de um levantamento extenso de dados técnicos sobre os materiais e 
processos produtivos; na falta de inventários ou base de dados adaptados à realidade nacional; 
no alto investimento e consumo de tempo para compilar todos os dados; na necessidade de 
conhecimento técnico especializado para realizar a ACV; dentre outros, conforme ressalta 
Vidal (2002): 
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O principal problema que se tenta resolver com a realização da ACV simplificada 
diz respeito a obtenção de informações quantitativas fiéis para a etapa de inventário. 
Existem muitos problemas na hora de se obter informações quantitativas. Alguns 
fabricantes não divulgam informações do produto. Em outras ocasiões, é complicado 
atribuir consumos energéticos ou resíduos produzidos a um único objeto, quando a 
indústria fabrica mais de um produto. (p.41, tradução nossa). 
 

Com o objetivo de se alinhar às normas internacionais e de sanar alguns dos 
obstáculos para aplicação da ACV, o governo federal criou recentemente o Programa 
Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida – PBACV, em parceria com o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC e o Conselho Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – CONMETRO. Este programa estabelece 
diretrizes para as ações de Avaliação do Ciclo de Vida no Brasil. Dentre elas está previsto o 
desenvolvimento de inventários sobre materiais, tecnologias, matriz energética, biomas, tipos 
de produtos e outras questões aplicáveis à realidade local. (BRASIL, 2010).  

Em 2011, o governo federal lançou o Plano Brasil Maior 2011-2014. Ele estabelece 
um conjunto de medidas de estímulo ao investimento, à inovação e à produção nacional com 
o objetivo alavancar a competitividade da indústria nos mercados interno e externo. Entre as 
medidas propostas pelo Plano, encontram-se as estratégias e ações para uma produção 
sustentável, nas quais o ecodesign é compreendido com o objetivo de atingir melhorias tanto 
de produtos quanto dos processos visando uma produção mais limpa e a redução no consumo 
de energia industrial. (BRASIL, 2011). 

Deste modo, o ecodesign passou a ser entendido no Brasil como uma ferramenta que 
pode reforçar a competitividade das empresas, contribuir para melhorias nos indicadores 
ambientais, sociais e econômicos além de estimular sistemas de produção eficientes. 
Entretanto, as iniciativas de difusão, promoção e fomento ao design e ao desenvolvimento de 
produtos sustentáveis estão apenas começando a se constituir no Brasil. Além disso, as 
dificuldades encontradas por muitos profissionais e empresas de pequeno e médio porte para 
compreender e aplicar tanto as normas ISO 14.000 - que definem requisitos gerais para a 
condução de ACV’s - quanto as ferramentas de ecodesign, colaboram para a estagnação do 
Brasil em relação a um desenvolvimento sustentável.  

Portanto, a forma mais objetiva e prática para acelerar esse processo de transição em 
direção à sustentabilidade é por meio da disseminação de estudos de caso nacionais de design 
sustentável como forma de orientar e incentivar essa prática por parte do setor produtivo e dos 
profissionais envolvidos. Nesse sentido, as diretrizes de ecodesign podem atuar como uma 
estratégia de avaliação qualitativa para o desenvolvimento de produtos ecoeficientes.  

 
3. Estratégias para o desenvolvimento de produtos mais 
sustentáveis 

As estratégias de ecodesign devem considerar diversos aspectos tais como: a escolha 
de materiais de baixo impacto; a redução no consumo de materiais; a otimização da produção; 
a otimização da distribuição; a otimização durante o uso; a extensão da vida útil do produto e 
a otimização do fim da vida do produto. 

O ecodesign é uma estratégia projetual que visa minimizar os impactos ambientais, 
sociais e econômicos, aliados aos aspectos funcionais, ergonômicos, de usabilidade e 
estéticos. Portanto, ele deve ser considerado como o primeiro estágio para o desenvolvimento 
de produtos, isso por que é o design quem determina... 

 
 (...) os componentes que precisam ser extraídos ou criados; a quantidade de energia 

despendida na fabricação e no uso do produto; a presença ou a ausência de 
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substãncias tóxicas; a vida útil do produto; a facilidade ou a dificuldade de conserto; 
sua capacidade de reciclagem; os danos causados ao enterrar ou queimar o produto, 
caso não seja reciclável. (LEONARD, 2011, p. 120). 

 
A título de ilustração são descritas algumas diretrizes de ecodesign que contribuem de 

forma direta ou indireta a favor dos aspectos ambientais. Para demonstrar as possibilidades de 
aplicação desses conceitos foram selecionados e apresentados alguns exemplos de objetos 
produzidos no Brasil com o objetivo de melhor ilustrar possíveis aplicações dos princípios do 
ecodesign à realidade tecnológica, econômica, material, cultural e industrial do mercado 
nacional.  

É importante acrescentar que, considerando a grande quantidade e heterogeneidade de 
produtos existentes no mercado, foram selecionados objetos vencedores de importantes 
concursos e prêmios nacionais como o Idea Brasil, o prêmio Ecodesign promovido pela 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), o prêmio Museu da Casa 
Brasileira, a Bienal Brasileira de Design, entre outros, e que obtiveram reconhecimento 
nacional e internacional por sua abordagem ecologicamente correta. As diretrizes de 
ecodesign foram adotadas como metodologia base para a análise e interpretação dos dados 
obtidos nos estudos de caso, com ênfase nas teorias defendidas principalmente por Manzini e 
Vezzoli (2008). 

 
3.1 Seleção de materiais de baixo impacto 

O designer tem um papel fundamental durante a seleção e aplicação dos materiais, 
pois suas decisões podem ter consequências ecológicas de grande alcance. (PAPANEK, 
2007). De acordo com este ponto de vista, o designer deve selecionar materiais de menor 
impacto ambiental em todas as etapas do ciclo de vida dos produtos tendo como possíveis 
abordagens as seguintes estratégias:  

 

 
 

Quadro 02: Estratégias para seleção de materiais de baixo impacto ambiental 
Fonte: Barbero e Cozzo (2009); Gilsbert e Garcia (2002); Manzini e Vezzoli (2008) 

 
No exemplo que se segue (fig. 02), o escritório Fibra Design e a plataforma de design 
colaborativo Lets Evo, desenvolveram um novo material denominado BIOplac, utilizado para 
a produção de um Skateboard.  O BIOplac é um compósito não-madeireiro  e é composto por 
três camadas interiores de bambu mossô orgânico, produzido no Brasil e livre de agrotóxicos, 
além de mais duas camadas de um compósito produzido a partir de juta, malva e curauá, 
reforçadas com 30% de polipropileno reciclado.  As duas camadas externas são fabricadas 
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com laminado de pupunha, oriundo de resíduos da agroindústria do palmito sustentável. 
(FERNANDES, 2008). Esse material está sendo produzido no Brasil, não possui agrotóxico e 
é tratado sob condições naturais.  Suas diferentes camadas são unidas por meio de um adesivo 
produzido a partir do óleo da mamona. (FIBRA DESIGN, 2011). 

 
Fig. 02: Skateboard Folha Seca. Design: Fibra Design, 2010 

Fonte: Fibra Design 
 
O BIOplac recebeu o mais importante prêmio do design mundial em 2005, o IF 

Design Award, que acontece em Hannover, Alemanha, na categoria de novos materiais e em 
2008, na categoria "materiais e aplicações" e "processo". Além disso, o skateboard Folha Seca 
também participou de várias exposições como a Amazonia design, fashion and sustainable 
economy, realizada em New York, a II Bienal Brasileira de Design, realizada em Brasília, 
além da exposição do prêmio Museu da Casa Brasileira, em São Paulo.  

 
3.2 Redução no uso de materiais e recursos 

O menor consumo possível de materiais e energia reduz, consideravelmente, os 
impactos ambientais ligados a um produto (ABNT, 2004). Além disso, esse fato também pode 
influenciar na redução de custos e implicar em ganhos ambientais nas demais fases do ciclo 
de vida do produto. No entender de diversos autores as estratégias para redução no uso de 
materiais devem considerar:  

 

 
 

Quadro 03: Estratégias para redução no uso de materiais e recursos 
Fonte: Barbero e Cozzo (2009); Manzini e Vezzoli, (2008); Papanek (2007) e Santos (2005) 

 
O projeto desenvolvido pela Unilever Brasil em parceria com a empresa Rex Design 

(fig. 03) reduz significativamente o volume de produto empregado sem perda de resultados, 
pois o novo Comfort concentrado de quinhentos mililitros apresenta o mesmo rendimento da 
embalagem tradicional que contém dois litros.  

Esta embalagem compacta foi exposta na Bienal Brasileira de Design 2010, com a 
temática “Design, Inovação e Sustentabilidade”. Os dados apresentados demonstram 
vantagens derivadas da diminuição do volume da embalagem conforme divulgado pela 
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Unilever Brasil (2011). Mais recentemente, também foi disponibilizada no mercado nacional 
uma nova versão do Comfort concentrado em refil produzido com material plástico flexível, 
que reduz ainda mais os impactos decorrentes da diminuição de seu volume material, da 
quantidade de matérias-primas necessárias para a produção da embalagem e pela redução de 
seu peso. 

 
 

Fig. 03: Amaciante de roupas Comfort concentrado. Design: Rex Design 
Fonte: Bienal Brasileira de Design 

 
3.3 Design para a otimização dos sistemas de produção 

Nessa etapa, o design necessita atender aos aspectos de forma, dimensões e qualidade 
de forma compatível com as capacidades do processo de manufatura, de tal forma que facilite 
a fabricação do produto. Esta estratégia apresenta uma ampla lista de boas práticas de design 
voltadas para a otimização dos sistemas de produção, e algumas delas são:  

  

 
 

Quadro 04: Estratégias para a otimização dos sistemas de produção 
Fonte: Gilsbert e Garcia (2002); Manzini e Vezzoli (2008) 

 
O projeto da garrafa térmica Futura, desenvolvida pela Indio da Costa Design para a 

empresa Aladdin (fig. 04), eliminou partes externas, convencionalmente utilizadas nas 
garrafas tradicionais, como a alça e a tampa, além de permitir a troca da ampola de 
acondicionamento térmico interna facilitando a substituição da peça em caso de quebra. De 
acordo com Grunow (2008), a diminuição do número de componentes, a redução na 
quantidade de material empregado, o menor tempo necessário para a produção e o design 
inovador garantiram à Futura o primeiro lugar no concurso da categoria ecodesign da FIESP 
em 1998. Além deste, a garrafa também conquistou outros três prêmios, como o da Bienal 
Internacional de Design de St. Étienne na França em 1998; o prêmio Museu da Casa 
Brasileira em 1997 e a premiação da Mostra Brasil Faz Design na Itália em 1998.  
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Fig. 04: Garrafa térmica Futura da Aladdin. Indio da Costa Design, 1994 

Fonte: Grunow (2008)  
 

3.4 Otimização do sistema de transporte  
A otimização dos produtos também fornece benefícios para a diminuição dos impactos 

negativos durante a etapa de distribuição e transporte, principalmente pela diminuição 
considerável na quantidade de emissões de gás carbônico na atmosfera. Como nos lembra 
Papanek (2007) e Leonard (2011), o transporte de materiais e artigos consome enormes 
quantidades de combustíveis fósseis e contribui para a poluição em todo o mundo; além disso, 
cria a necessidade de um grande número de estradas, ferrovias, aeroportos e armazéns. Uma 
forma de aperfeiçoar os sistemas de transporte implica no uso de técnicas que facilitem sua 
estocagem e deslocamento. Faz parte dessa perspectiva um grande espectro de possibilidades 
projetuais, do qual se destacam as seguintes estratégias: 

 

 
 

Quadro 05: Estratégias para a otimização dos sistemas de transporte 
Fonte: Barbero e Cozzo (2009); Gilsbert e Garcia (2002); Manzini e Vezzoli (2008) 

 
A cadeira Frei Egídio projetada em 1987 por Lina Bo Bardi, Marcelo Suzuki e 

Marcelo Ferraz, para o teatro Gregório de Mattos, em Salvador-BA é dobrável e 
extremamente leve, pesando apenas 4 kg, a cadeira demonstra melhora em sua estocagem, 
transporte e comercialização e, esses fatores juntos reduzem consideravelmente o volume e 
quantidade de embalagem, podendo ser as mesmas facilmente transportadas e armazenadas. 
Por outro lado, esta cadeira apresenta características de grande simplicidade construtiva, em 
que se reduziram os elementos estruturais a apenas três peças, resultando em um consumo 
mínimo de matéria-prima e no aperfeiçoamento do processo de fabricação. Por tudo isso a 
cadeira Frei Egídio foi uma das finalistas do Concurso Museu da Casa Brasileira de 2003. 
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Fig. 05: Cadeira dobrável Frei Egídio produzida em 1987, reeditada pela DPOT  

Fonte: DPOT 
 

3.5 Redução de impactos durante o uso  
A redução no consumo de recursos durante o estágio de utilização dos objetos refere-

se, principalmente, a produtos que consomem energia, água ou outros materiais de consumo 
durante sua utilização pelo usuário. Portanto, melhorar a eficiência desse tipo de objeto 
durante a etapa de uso pode reduzir em muito seus impactos ambientais. Para tanto, podem 
ser adotados como requisitos projetuais: 

 

 
 

Quadro 06: Estratégias para a redução de impactos durante o uso 
Fonte: Manzini e Vezzoli (2008) 

 
Criada por estudantes do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, a geladeira 

doméstica Uaná (fig. 06) reduz consideravelmente o consumo energético, principalmente, por 
meio do uso de vidro reflexivo nas portas que, ao ser tocado, ativa o acendimento interno feito 
por LEDS. Essa tecnologia permite que o usuário veja o que precisa antes mesmo de abrir o 
refrigerador, diminuindo o tempo de abertura da porta e consequentemente, o consumo de 
energia. A proposta também permite a customização do espaço interno com prateleiras 
retráteis produzidas em plástico com propriedades bactericidas, com o objetivo de conservar  
os alimentos por mais tempo, evitando desperdícios. (PROJETO UANÁ, 2011).  

Este projeto recebeu a premiação Ouro na categoria estudante do prêmio Idea Brasil 
2008. A tecnologia de refrigeração empregada substitui o sistema tradicional, feito a partir da 
compressão de gases e que contribui para o aumento da camada de ozônio, por uma 
tecnologia de refrigeração magneto calórica que é segura e consome 40% menos eletricidade. 
(IDEA BRASIL, 2008). 
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Fig. 06: Protótipo Geladeira Uaná. Designers: José Alves Jr; Marcelo P. Valença e Sueli L.Takejame 

Fonte: Projetouaná 
 

3.6 Extensão da vida útil dos produtos 
A vida útil de um produto refere-se ao seu tempo de duração quando em condições 

normais de uso. Um produto que é mais durável que outro, exercendo a mesma função, 
determina geralmente um impacto menor devido ao retardamento de sua eliminação. A 
durabilidade de um objeto pode variar conforme suas características físicas ou estéticas, 
intensidade de uso, dentre outros. Alguns fatores podem causar a eliminação precoce de um 
produto, como seu uso intensivo, danos causados por incidentes ou ainda por sua 
obsolescência estética ou tecnológica. Nesse sentido, o design de produtos pode prolongar a 
vida útil de um objeto prevendo as seguintes alternativas de design:  

 

 
Quadro 07: Estratégias para a extensão da vida útil dos produtos 

Fonte: Barbero e Cozzo (2009); Manzini e Vezzoli, (2008); Papanek (2007) e Santos (2005) 
 
Um exemplo que visa à adaptabilidade com o objetivo de estender a vida útil de um 

produto é o projeto da bicicleta Chico, desenvolvida pela Fibra Design (fig. 07). A bicicleta, 
permite estender seu período de utilização durante toda a infância, compreendendo a faixa de 
dois a dez anos de idade. Isso se deve a sua fácil adaptação e a possibilidade de ajuste do 
banco em diferentes alturas além de alterações na inclinação do guidão; o que permite que a 
bicicleta acompanhe todo o desenvolvimento da criança, tornando-a ainda mais adequada e 
ergonômica. Convém ressaltar ainda que o brinquedo teve sua estrutura produzida em 
laminado de bambu orgânico. (IDEA BRASIL, 2009a).  
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Fig. 07: Bicicleta Chico.  Design: Fibra Design 

Fonte: Fibra Design 
 

3.7 Otimização do fim de vida dos materiais 
Otimizar o fim da vida de materiais ou estender a vida dos materiais significa dar a 

eles, antes do seu descarte, uma sobrevida, colocando-os em condições de uso novamente por 
meio de sua reutilização (reuso) ou da reciclagem. A reutilização de um produto, ou seja, dar 
um segundo uso aos produtos ou partes de um produto, exige que sejam facilitadas operações 
principalmente de limpeza, manutenção e desmontagem. Conforme Papanek (2007) design 
para desmontar – DPD – é uma abordagem extremamente importante no ecodesign, porque 
gera objetos que possam ser facilmente desmontados e reciclados, melhorando os sistemas de 
separação, depois de terminada sua vida útil.  

Por outro lado a prática da reciclagem reduz os impactos ambientais provenientes do 
despejo de materiais e produtos no ambiente. Além disso, existe a possibilidade desses 
materiais descartados serem transformados em novas matérias-primas (reciclagem pós-
consumo), diminuindo o consumo de matérias-primas virgens. A seguir, são apresentadas 
algumas possíveis intervenções projetuais para a reutilização e para a reciclagem de produtos.  
 
3.7.1 Reuso 

No momento de descarte de um produto, o mesmo pode ser reutilizado para a mesma 
ou outra função.  Algumas indicações projetuais podem estender o fim da vida de um produto 
por meio de seu reuso, das quais destaca-se: 

 

 
 

Quadro 08: Estratégias para a otimização do fim de vida dos materiais – reuso 
Fonte: ABNT (2004), Barbero e Cozzo (2011), Manzini e Vezzoli (2008) 

 
Desenvolvido pela Indio da Costa Design e criado para a empresa Dpot no ano de 

2003, o sistema Carrapixxxo, pode ser um exemplo de design que viabiliza sua reutilização. 
Esse projeto foi premiado em 2008 na categoria Furniture/Home no IF Design Award, o mais 
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importante prêmio do design mundial e também foi vencedor dos prêmios nacionais: Idea 
Brasil em 2008, categoria produtos para a casa e no Salão Design Casa Brasil em 2007.   

O Sistema Carrapixxxo é composto por vários tipos de estantes que são produzidas em 
madeira de reflorestamento, na forma de MDF. Usados em conjunto ou de forma 
independente, os componentes possibilitam uma infinidade de composições. Esses módulos 
são fixados nas paredes por pequenas, mas resistentes, semiesferas de alumínio reciclado, às 
quais se prendem tirantes de aço. O objetivo principal do projeto é ofertar um produto 
adaptável às constantes necessidades de mutação dos espaços interiores. Além disso, ele pode 
ser utilizado para diferentes tipos de espaço como escritório, sala de estar, quarto, etc. (IDEA 
BRASIL, 2009; GRUNOW, 2008).  

 

 
Fig. 08: Sistema Carrapixxxo 

Fonte: Idea Brasil 

3.7.2  Reciclagem  
Produzir materiais ou outros objetos a partir da reciclagem de produtos que foram 

descartados também favorece a geração de ganhos ambientais, pois a reciclagem de materiais, 
além de diminuir o consumo de matérias-primas virgens, também resulta em uma economia 
de energia. Portanto, é necessário também que os artigos sejam projetados de forma a facilitar 
os processos de reciclagem, utilizando-se de algumas estratégias de ecodesign: 

 

 
 

Quadro 09: Estratégias para a otimização do fim de vida dos materiais – reciclagem 
Fonte:  Barbero e Cozzo (2009); Manzini e Vezzoli, (2008); Papanek (2007) e Santos (2005) 
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O processo de reciclagem não necessita advir somente após o descarte de produtos 
(reciclados pós-consumo), mas também pode ocorrer ainda durante o processo produtivo com 
o aproveitamento de aparas e rebarbas (reciclados pré-consumo) provenientes da fabricação e 
que, normalmente, costumam ser reciclados dentro do mesmo processo produtivo. 
(MANZINI; VEZZOLI, 2008; PAPANEK, 2007).  

A garrafa de água Crystal Eco (fig. 09), produzida pela Coca-Cola Brasil foi projetada 
com o objetivo de diminuir os impactos ambientais ligados ao seu descarte.  O design do 
produto privilegiou o uso de nervuras que facilitam sua compactação através da torção da 
embalagem. Esse procedimento reduz em até 37% o volume da garrafa e diminui 
consideravelmente o volume ocupado durante seu descarte, facilitando o transporte e a 
armazenagem. Entretanto, como essa proposta depende em grande parte da consciência 
ambiental do usuário em torcer a garrafa antes de descartá-la, a Coca-Cola Brasil desenvolveu 
um rótulo que convida o consumidor a compactar a embalagem após o seu uso, e vem 
desenvolvendo campanhas para divulgação da mensagem: “Torça, faça um pedido e atraia 
coisas boas”. (QUANTIN, 2011). 

Vale destacar também que as garrafas são inteiramente produzidas em PET e, 
portanto, são 100% recicláveis. Outro aspecto que visa reduzir a carga ambiental ligada à 
produção das garrafas é a redução na quantidade de matérias-primas não renováveis. Para 
tanto, a garrafa utiliza 20% menos PET que as versões antigas e 30% do PET é produzido a 
partir da cana de açúcar, o que reduz em torno de 20% as emissões de dióxido de carbono. 
(Id., 2011). 

 

 
Fig. 09: Garrafa de água Crystal Eco. Coca-Cola Brasil 

Fonte: Embalagem sustentável 
 

Considerações finais  
Observou-se que o Brasil vem buscando alavancar a produção sustentável nacional, 

com vistas a promover o acesso aos mercados interno e externo. Deste modo, o ecodesign 
passou a ser entendido como uma ferramenta que pode reforçar a competitividade das 
empresas, contribuir para melhorias nos indicadores ambientais, sociais e econômicos além de 
estimular sistemas de produção eficientes. (BRASIL, 2011). 

Entretanto, as iniciativas de difusão, promoção e fomento ao design e ao 
desenvolvimento de produtos sustentáveis estão apenas começando a se constituir no Brasil. 
Além disso, as dificuldades encontradas por muitos profissionais e empresas de pequeno e 
médio porte para compreender e aplicar tanto as normas ISO 14.000 quanto as ferramentas de 
ACV colaboram ainda mais para a estagnação do Brasil em relação a um desenvolvimento 
sustentável.  
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Para acelerar esse processo de transição é necessária a disseminação de estudos de 
caso nacionais de ecodesign como forma de orientar e incentivar essa prática por parte do 
setor produtivo e dos profissionais. Nesse sentido, é imprescindível que haja uma divulgação 
maior de cases, nos quais sejam relatadas de forma simplificada as diretrizes usadas para o 
desenvolvimento de tais produtos. É conveniente, portanto, utilizar exemplos representativos 
de uma classe de artigos voltados para o mercado nacional e que sejam reconhecidos por suas 
qualidades ambientais e vantagens competitivas.  

A promoção de concursos, prêmios e exposições de produtos fabricados com base nos 
princípios do ecodesign também têm um importante papel nesse processo. Só assim o Brasil 
poderá dar um salto significativo no processo de promoção e implementação de alternativas 
ecoeficientes, pois estas ações simples implementadas agora irão preparar e aperfeiçoar os 
profissionais e empresas para que, posteriormente, possam praticar ações e avaliações mais 
complexas no médio e longo prazo.  
 
 
O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico  e 
Tecnológico - Brasil 
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Resumo 
 
O artigo analisa tendências atuais de consumo e identificação simbólica do público jovem em 
relação às marcas, a partir de revisão bibliográfica, levantamento de dados e insights obtidos 
por cinco pesquisas, que entrevistaram milhares de jovens em vários países. O objetivo é 
mapear aspectos bem sucedidos da comunicação e engajamento desenvolvidos pelas marcas e 
os principais motivadores de escolha, adesão e fidelidade, visando aplicá-los em um contexto 
diverso: busca de estratégias de comunicação e mobilização mais eficazes em iniciativas de 
participação social e promoção da cultura de sustentabilidade entre jovens. 
 
Palavras Chave: estratégias de comunicação, público jovem, design para sustentabilidade 
 
 
Abstract 
 
The paper analyzes current trends of consumption and symbolic identification of young 
people towards brands, starting from literature review, survey data and insights obtained for 
five research projects that interviewed thousands of young people in many countries. The goal 
is to map aspects of successful communication and engagement developed by brands and the 
key drivers of choice, adhesion and loyalty, in search to apply them in a different context: 
looking for strategies for more effective communication and mobilization for social 
participation and fostering a culture of sustainability among young people. 
 
Keywords: communication strategies, young audience, design for sustainability 
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1. Introdução 
Atualmente, no campo das iniciativas de sensibilização e mobilização do público jovem 

em torno de questões sociais e ambientais, constata-se uma dificuldade concreta de encontrar 
uma abordagem efetiva para comunicar, despertar interesse e participação. Esse fenômeno é 
observado em vários âmbitos: campanhas de esclarecimento quanto à saúde e sexualidade, 
combate às drogas, projetos de sustentabilidade, arte e cultura, esporte e formação 
profissional, entre outros. 

Por outro lado, em meio ao fenômeno crescente do consumismo, constata-se que as 
marcas são muito bem-sucedidas em sua comunicação com os jovens. Observa-se uma forte e 
crescente relação de lealdade e identificação do jovem com as marcas.  

É importante compreender as motivações por trás do consumo juvenil – que 
necessidades configuram os motores da busca de satisfação? Através de que mecanismos as 
marcas conseguem comunicar e engajar os jovens no contexto contemporâneo? É possível 
aplicar esses insights em um contexto diverso, a comunicação em iniciativas e projetos sociais 
e ambientais para jovens?  

 
2. Objetivos 

O presente artigo busca analisar as tendências atuais de consumo e identificação 
simbólica dos jovens em relação às marcas, visando traçar os principais motivadores 
simbólicos por trás do consumo, adesão e fidelidade. 

O objetivo é levantar aspectos bem sucedidos da comunicação e engajamento 
desenvolvidos pelas marcas junto aos jovens e os motivadores mais profundos de escolha e 
adesão presentes atualmente nas gerações jovens, em busca de aplicá-los posteriormente em 
um contexto diverso: estratégias de comunicação e mobilização para participação social e 
promoção da cultura de sustentabilidade entre os jovens. 

 
3. Métodos 

A fase inicial da pesquisa contou com duas etapas. Primeiramente, realizou-se uma 
revisão da literatura sobre o tema, apresentada de forma sintética a seguir. Foi realizado um 
estudo documental de iniciativas que promovem a comunicação com o público jovem e um 
estudo de caso prático, com o objetivo de contextualizar a discussão. O estudo de caso prático 
envolveu ferramentas de etnografia rápida e a condução de entrevistas. Nesse artigo são 
apresentados alguns resultados preliminares. O trabalho faz parte de pesquisa de mestrado em 
desenvolvimento junto ao Programa de Pós-Graduação em Design, Inovação e 
Sustentabilidade da Universidade do Estado de Minas Gerais. 

 
3.1 - Revisão da literatura 

A cultura jovem apresenta-se cada vez mais conformada à lógica da sociedade de 
consumo: na sociedade contemporânea, o jovem mostra quem é e se define socialmente pelo 
poder de compra e acesso (Raggi, 2010, p. 79).  Nesse contexto, os sentimentos e questões 
juvenis são "incorporados pelo sistema capitalista e retornam na forma dos mais variados 
produtos" (Ribeiro, 2012, p. 5-6), reforçando as tendências do consumo exacerbado como 
forma de buscar solucionar as tensões identitárias próprias da adolescência. 

O consumo exerce atualmente um papel eminentemente simbólico, na medida em que as 
ideias, símbolos e conceitos contidos nos produtos são tão ou mais importantes que o produto 
em si (Forty, 2007, p. 298). Constitui um verdadeiro sistema de significação, cuja função 
essencial é fazer e atribuir sentido, suprindo principalmente necessidades simbólicas e 
culturais (Gresolle e Gonçalves, s.d., s.n.). 
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Os significados que revestem os bens de consumo são utilizados para expressar 
categorias e princípios culturais, cultivar ideias, estruturar valores, criar estilos de vida, 
construir identidades, regular relações sociais e definir mapas culturais (Rocha, 2006, p.8). 

O desenvolvimento de identidades através do consumo baseia-se principalmente no 
papel simbólico que esse desempenha: é considerado “campo privilegiado para a manutenção 
e cultivo do eu” (Campos, Dias e Perassi, 2012, p. 469), na medida em que os indivíduos 
buscam desenvolver uma identidade própria através de “mecanismos mentais de projeção e 
identificação” (Mendes e Campos, 2012, p.216), que ocorrem durante o consumo de produtos 
dotados de determinados conteúdos simbólicos e ideológicos. 

A compulsão para o consumo está ligada à pressão para expressar identidade ou status 
social. Há um condicionamento psicológico de buscar segurança em dois comportamentos 
relacionados ao grupo social: “destacar-se” e “inserir-se”. O consumo serve aos dois 
objetivos: “a cultura do capitalismo e do comercialismo enfatiza tanto o destacar-se quanto o 
inserir-se, através das posses e de sua exibição” (Speth apud Leonard, 2012, p.179). 

No caso do público adolescente, esses processos simbólicos de atribuição de identidade 
a partir do consumo mostram-se ainda mais significativos, tendo em vista que muitos tornam-
se consumidores ativos antes mesmo de constituir um mínimo de maturidade psicológica e 
são assim facilmente levados pela ideia de que produtos e  acesso poderão (ou poderiam) 
resolver as difíceis questões de identidade e aceitação social que se apresentam. 

A forte ligação com as marcas adquire contornos importantes na medida em que se 
relaciona com os motores existenciais desta fase da vida: constituição de identidade, 
reconhecimento e inclusão social. 

 
3.2 - Análise comparativa de pesquisa 

Em um segundo momento, utilizou-se um método qualitativo de análise textual 
comparativa, a fim de levantar e sumarizar dados e insights-chave obtidos por cinco 
pesquisas:  

• "The Next Normal: An Unprecedented Look At Millennials Worldwide”  (2012), que 
entrevistou 15 mil jovens entre 9 e 30 anos em 24 países, desenvolvida pelo 
conglomerado de mídia americano Viacom. 

• "8095: Millennials, Their Actions Surrounding Brands, and the Dynamics of 
Reverberation" (2010), que entrevistou mais de 4 mil jovens entre 15 e 30 anos em 8 
países, desenvolvida pela Edelman, uma empresa mundial de Relações Públicas.  

• 8095 Refreshed: The evolving role of brands for the world’s largest and most impactful 
generation” (2013), que entrevistou 44 mil jovens em 11 países. Continuação da 
pesquisa anteriormente citada. 

•  "Génération C en tant que consommateurs" (2011), que entrevistou 2000 jovens de 12 
a 24 anos no Canadá. Desenvolvida pela empresa de pesquisa canadense Cefrio. 

• “Meet Generation Y - How changing expectations are shaping the way we think about 
customer service”, relatório de pesquisa desenvolvido por T. Scott Gross para a empresa 
americana de telecomunicações Sitel em 2011. 

As pesquisas referem-se de maneiras diferentes ao público em questão: geração Y, 
Millenials, geração C. Para efeito deste trabalho, consideramos a versão estendida da geração 
– jovens nascidos entre 1980 e 2003. 
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A análise comparativa das informações levantadas pelos projetos, à luz da revisão de 
literatura realizada, visa permitir o seguinte questionamento: que conclusões podem trazer 
inspiração e iluminar projetos para jovens em contexto diverso? 

 
4 – Resultados preliminares 

A partir da análise dos relatórios das pesquisas, selecionaram-se nove pontos principais, 
descritos a seguir. São tendências de mercado que apontam os caminhos pelos quais as 
marcas tem obtido sucesso em engajar os consumidores jovens:  

1. O jovem espera um conteúdo/produto que valha a pena, que apresente um valor 
percebido real, que tenha significado em sua vida.  

2. É importante valorizar o usuário, permitir que se reconheça como único, 
personalizar e adaptar a mensagem e o produto/serviço. Os jovens querem 
‘customizar’ o mundo à sua maneira e não gostam de serem tratados como um número 
ou um bloco monolítico. A marca deve dar suporte e encorajar a diversidade, a 
criatividade e a auto expressão. 

3. A marca deve conquistar a confiança e a adesão dos jovens usuários através de 
transparência, autenticidade, verdade, flexibilidade e presença, demonstrando ação, 
atitude e dinamismo. Eles apresentam forte lealdade a marcas, em uma relação 
envolvente e simbiótica. Porém, depois de uma má experiência, é extremamente difícil 
reconquistá-los - a marca perdeu sua confiança e respeito. 

4. Relação com a marca, compra e filiação figuram atualmente como relevante forma 
de auto-expressão. Quanto mais a marca se encaixa no seu estilo de vida, mais 
inclinados eles estão a desenvolver identificação pessoal com essa marca. Marcas são 
ícones aglutinadores e os jovens utilizam-nas para mostrar-se membros do grupo ou de 
outro. 

5. Os jovens são surpreendentemente abertos a engajar-se quanto às marcas, mas apenas 
se estas têm a abordagem certa. Esperam que a marca faça algo mais, ajude-os em 
sua realização pessoal e possa entretê-los. Esperam que as marcas desempenhem um 
papel em suas realizações pessoais. 

6. O efeito de reverberação é cada vez maior online, offline e cada vez mais móvel 
(comunicação em tempo real - conexão quase constante que jovens têm com seu grupo 
de referência). O universo da comunicação pessoal é instantâneo e potencialmente 
global. Os jovens acreditam que tudo deve estar disponível - querem ser gratificados 
instantaneamente.  

7. Presença na internet. Os jovens que cresceram com a tecnologia não têm as mesmas 
práticas que os mais velhos no consumo. O Facebook, entre outros, é uma ferramenta 
que eles usam como consumidores, para fazer contato com empresas que gostam e 
falam sobre suas marcas favoritas com os seus amigos. 

8. Contando com uma rede de amigos mais extensa, cada vez mais comprar é uma 
experiência social. A informação é uma chave para influência: o fluxo constante de 
dados alimenta seus pensamentos e conversas. Buscam informações em sua rede 
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social - compartilhamento e colaboração vão capacitá-los a tomar decisões pessoais de 
compra. 

9. Participação, engajamento com a marca, criatividade. Passam muito tempo 
envolvidos na ação sobre marcas. Gostam de estar envolvidos em pesquisa e 
desenvolvimento, participando de alguma forma da evolução do produto ou serviço. 
Gostam de combinar humor, valor e engajamento em relação a marcas. 

 
 

5 – Estudo de caso aplicado 
A partir desses resultados, está sendo desenvolvida a continuidade do trabalho, 

investigando como é possível transpor e aplicar os valores e insights levantados no contexto 
das estratégias de comunicação e mobilização de jovens em projetos sociais e de promoção de 
sustentabilidade.  

Nesse sentido, a fim de observar a aplicabilidade dos padrões de compreensão 
levantados, está em progresso uma pesquisa exploratória, incluindo levantamento de dados 
sobre valores, estilos de vida e percepção de sustentabilidade e participação entre os jovens, 
através da realização de um estudo de caso junto ao PlugMinas. 

O Plug Minas – Centro de Formação e Experimentação Digital é um projeto do Governo 
do Estado de Minas dedicado à juventude, inaugurado em junho de 2009, em Belo Horizonte 
– MG. A proposta do projeto é apoiar os jovens na construção de seu caminho de vida, 
oferecendo possibilidades para transformarem sua realidade. O centro oferece atividades 
gratuitas nas áreas da cultura digital, arte, empreendedorismo e idiomas e atende jovens de 14 
a 24 anos que estudam ou que se formaram em escolas públicas de Belo Horizonte e Região 
Metropolitana (PlugMinas 2013:s.n.). 

Desde 2010, o Plug Minas realiza anualmente um grande evento colaborativo aberto à 
comunidade, o Festival PlugMinas - uma oportunidade de interação com a comunidade, que  
pretende contribuir também para a formação e educação de cidadãos. Em 2013, foi realizada a 
quarta edição do Festival Plug Minas, nos dias 28, 29 e 30 de junho. O tema deste ano foi 
“Um olhar sobre si” - a proposta é oferecer oficinas articuladas em torno de aspectos que 
envolvam o jovem numa reflexão sobre si mesmo. O Festival contou com uma programação 
ampla, eclética e multidisciplinar e atraiu mais de 800 inscritos, sendo a grande maioria 
jovens entre 14 e 24 anos.  

Durante o Festival, realizou-se uma intervenção de pesquisa, consistindo em observação 
participante e entrevistas breves. Foram entrevistadas 62 pessoas, entre elas 50 jovens entre 
14 e 24 anos e 12 adultos acima de 24 anos, entre professores e responsáveis pela 
organização. 

Utilizou-se a técnica de pesquisa etnográfica rápida, com foco dirigido de forma a captar 
o ambiente de maneira mais direta e contando com o auxílio de informantes-chave, além de 
um processo de análise qualitativa que utiliza a triangulação – características-chave desse 
gênero de pesquisa (Millen, 2000).  A abordagem é qualitativa, colaborativa e não-exaustiva, 
combinando diferentes fontes de informação e ferramentas de análise – entre eles a 
observação participante (incluindo fotoanálise), a revisão bibliográfica e as entrevistas.  

Este é um trabalho em progresso - os dados ainda passarão por um aprofundamento de 
análise, ampliando e refinando o mapeamento levantado. Já na análise inicial, a pesquisa 
confirmou muitas das acepções encontradas tanto na revisão bibliográfica quanto na análise 
comparativa das 5 pesquisas de mercado anteriormente citadas, como é possível verificar na 
figura 1. 
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Figura 1:  Mapeamento dos resultados de pesquisa Festival PlugMinas – Cultura Jovem:  
Fatores de crescimento, comunicação e transformação (Organizado pelas autoras).  

 
A importância de conduzir um estudo de caso prático está relacionada à contextualização 

das estratégias observadas nas iniciativas analisadas. No contexto investigado pôde-se 
levantar vários fatores importantes quanto a possíveis estratégias de comunicação. Os jovens 
foram muito claros ao dizer que não gostam de abordagens pouco diretas, que tentam simular 
intimidade ou falsear uma linguagem dita “jovem”. Eles demonstraram a importância da 
comunicação ser verdadeira, apresentar ligação e sentido reais para eles e utilizar-se de 
métodos e técnicas práticas e ilustrativas, que tragam as informações para contextos concretos 
e sejam dinâmicas. As novas tecnologias e atividades em arte e cultura foram evocadas como 
meios e ferramentas propícias à comunicação. 

Tanto os jovens quanto os adultos ressaltaram a importância de que o jovem seja tratado 
de igual para igual, mas tenha respeitadas as particularidades da fase de vida. Autonomia 
surge como um tema fundamental, mas acompanhado de limites e referências. Em várias 
entrevistas, foi evocada a necessidade do jovem ter mais espaço, ser melhor compreendido em 
sua realidade e ter oportunidades efetivas de colaboração responsável com os adultos. 

Quanto aos desafios de desenvolvimento, foram citados fatores como amadurecimento, 
necessidade de realizar transformações a partir do microambiente, de si mesmos, importância 
de aprender a reconhecer seus próprios potenciais, pontos fortes e fracos, entre outros. A 
inserção social em grupos de referência e o aprendizado de selecionar informações em meio 
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ao excesso de trânsitos e significados da realidade tecnológica também são aspectos-chave 
para o desenvolvimento. 

 
 

6 – Considerações finais 
Em síntese, os resultados preliminares apontaram como principais valores que os jovens 

buscam nas marcas e no consumo atualmente: 

• Sentido, significado real; 

• Auto-expressão e reconhecimento pessoal; 

• Criação de relação estreita de confiança; 

• Possibilidade de participarem ativamente na criação e evolução da marca; 

• Presença constante e conectada em tempo real; 

• Espaço para exercer escolha, especialmente em grupo. 
 
A análise das iniciativas e do estudo de caso aplicado possibilitou identificar aspectos 

relacionados às estratégias de comunicação e mobilização de jovens. A continuidade do 
trabalho prevê a contextualização dos pontos identificados em projetos sociais e de promoção 
de sustentabilidade.  
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Resumo 
 
O presente estudo visa o estabelecimento de diretrizes para a elaboração de projetos em 
design voltados ao diabetes tipo 1, também conhecido como diabetes infantojuvenil. A partir 
da análise das questões psicossociais que se destacam na relação dos jovens com o diabetes, 
do mapeamento dos contextos de convívio com a doença crônica e da identificação de pontos 
de conflito e controvérsia, pôde-se apontar frentes essenciais para o desenvolvimento de 
projetos, como a percepção do valor do tratamento, o estímulo à ação e o suporte ao 
autocuidado. 

 
Palavras Chave: design; diabetes infantojuvenil; diretrizes de projeto 
 
 
Abstract 
 
The present study aims at establishing guidelines for design projects addressed to type 1 
diabetes, also known as juvenile diabetes. After analysing the psychosocial issues that emerge 
from the relationship between teenagers and diabetes, mapping the contexts in which they 
deal with the chronic disease and identifying spots of conflict and controversy, it was possible 
to indicate essential fronts for the development of design projects, like the perception of the 
treatment value, the impulse to action and the self care support. 
 
Keywords: design; juvenile diabetes; project guidelines. 
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Apresentação 
Este estudo discorre sobre a etapa de pesquisa do projeto de conclusão da graduação 

realizado por Juliana Paolucci, sob orientação de Zoy Anastassakis, na ESDI/UERJ. A partir 
de uma abordagem orientada pela conjugação entre a análise de dados secundários e a 
pesquisa de campo com foco em perspectivas complementares - a dos adolescentes 
diabéticos, sujeitos da experiência da condição crônica, a dos seus familiares, a da equipe 
médica e a do designer -, tem-se como objetivo primordial a formulação de diretrizes 
projetuais voltadas às questões relativas ao diabetes infantojuvenil. 

O presente artigo visa a apresentação do processo de pesquisa, descrevendo seu 
desenvolvimento até o momento. Ao focar na descrição processual da investigação, optou-se 
por não aprofundar a análise dos dados qualitativos, bem como as considerações que dela se 
desdobram, matéria a ser tratada em uma próxima ocasião. 

  
O diabetes e seu impacto na vida 

O diabetes mellitus é uma doença crônica que ocorre quando o pâncreas não produz 
quantidade suficiente ou não é mais capaz de produzir a insulina - hormônio responsável pela 
entrada de glicose nas células como fonte de energia. A falta ou insuficiência de insulina no 
organismo resulta em um nível elevado de glicose no sangue (hiperglicemia), que, a longo 
prazo, pode comprometer a qualidade e a expectativa de vida em virtude de complicações 
como a cegueira, a falência dos rins, a neuropatia, a amputação de membros, além de doenças 
coronarianas. 

As variações mais comuns do diabetes são o tipo 1 e o tipo 2. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (World Health Organization, 2013), cerca de 90% dos casos de diabetes 
consiste no diabetes mellitus tipo 2 (DM2), que é mais comum em adultos e está relacionado 
à obesidade, ao sedentarismo e à predisposição genética. O diabetes mellitus tipo 1 (DM1), 
também conhecido como diabetes infantojuvenil ou insulinodependente, abrange cerca de 5% 
dos casos de diabetes no mundo (American Diabetes Association, 2013) e é classificado como 
uma doença autoimune, determinada pela destruição das células que produzem a insulina 
(células beta pancreáticas).  

De causa não comprovada e, portanto, de difícil prevenção, o diabetes tipo 1 geralmente 
se desenvolve na infância ou na adolescência e exige injeções diárias de insulina, uma dieta 
restrita e balanceada, prática regular de exercícios físicos, monitorização constante do nível de 
glicose no sangue, além do equilíbrio físico e emocional - conjunto de aspectos que, no geral, 
não corresponde à realidade de crianças e adolescentes.  

Nem sempre os jovens compreendem a origem da doença e a real necessidade das 
mudanças drásticas de rotina e do cuidado minucioso com a saúde. Paralelamente, o diabetes 
pode resultar em discriminação e restringir as relações sociais dos portadores, impactando até 
mesmo no seu desempenho escolar. A esses fatores somam-se ainda o alto custo do 
tratamento e o cuidado diário exaustivo, que podem significar um fardo financeiro e 
emocional para toda a família (International Diabetes Federation, 2013). 

Existe uma forte associação entre o emocional e o diabetes, que é, por muitas vezes, 
apontado como uma doença psicossomática, ou seja, que pode ser desencadeada por fatores 
emocionais. Observa-se a presença desses mesmos fatores nas consequências da condição 
crônica - sentimentos como o de inferioridade, medo, raiva, dificuldades de relacionamento e 
depressão (Marcelino e Carvalho, 2005). As emoções influenciam diretamente também no 
controle do diabetes, uma vez que a tensão emocional pode resultar no aumento da glicemia e 
na desmotivação em perpetuar o tratamento.  

No caso de crianças e adolescentes, a questão do controle pode ser ainda mais 
complicada devido à rejeição aos limites impostos pela sua condição de saúde e à constante 

Colóquio Internacional de Design – Edição 2013: Design para os Povos 264



ambivalência de sentimentos entre o que devem e o que desejam fazer. A impulsividade 
geralmente prevalece sobre o racional. Portadores do diabetes tendem a apresentar desajuste e 
inadequação nos contatos sociais em virtude das restrições alimentares e das picadas para 
medição e aplicação da insulina (Marcelino e Carvalho, 2008).  

Como mencionado anteriormente, a causa e a cura do diabetes tipo 1 são desconhecidas, 
logo não há um método comprovado de prevenção. Os objetivos primários do tratamento são: 
1) promover o equilíbrio metabólico através do controle glicêmico; 2) permitir o crescimento 
e o desenvolvimento adequados; 3) promover o bem-estar físico e psíquico do indivíduo e; 4) 
atuar na prevenção secundária, que se refere à prevenção das complicações decorrentes da 
condição crônica. Para tal, se fazem necessários a educação, a conscientização e o 
engajamento dos jovens no tratamento, tendo em vista as suas peculiaridades e os diferentes 
atores envolvidos. É nesse contexto que o design pode se inserir como agente transformador, 
uma vez que possibilita a geração de produtos e serviços com foco nas pessoas e pautados em 
uma análise holística do cenário no qual elas estão inseridas. 

  
O Design como agente transformador no campo da saúde 

Há mais de trinta anos, Charles Eames, notável designer norteamericano, foi questionado 
quanto às fronteiras do design. Sua resposta foi simples: "Quais são as fronteiras dos 
problemas?" (Burns et al, 2006, p. 8). 

O design se configura como um campo multidisciplinar voltado ao desenvolvimento de 
produtos e serviços, à comunicação e à experiência. O escopo da atuação do designer 
contempla não só a criação, mas também, como pontua Frascara (apud Freire, 2011, p. 26), a 
avaliação do contexto e a identificação (ou redefinição) das questões reais para as quais os 
projetos são endereçados.  

Para muitos, não é nítida a relação entre design e saúde. Jones (2013, p. viii) evidencia a 
semelhança entre as áreas ao afirmar que ambas são motivadas por um desejo profundo de 
auxiliar no gerenciamento e na melhora da vida, ou seja, ambas estão voltadas para a 
promoção do bem-estar dos seres humanos. Segundo o autor, a linha de frente do sistema de 
saúde é configurada não pelos médicos, mas por aqueles que buscam a prevenção ou uma 
forma eficaz de lidar com uma doença. 

Nesse contexto, as condições crônicas, que estão diretamente relacionadas ao estilo de 
vida, demandam uma abordagem singular, que compreenda o comportamento e a motivação 
individuais e que seja voltada aos aspectos sócioeconômicos e culturais que determinam as 
escolhas do indivíduo (Cottam et al, 2004). Para endereçar questões dessa natureza, Burns (et 
al., 2006) conceitua o "design para transformação" (transformation design): uma abordagem 
na qual o design passa a atuar na mediação de pontos de vista distintos e na facilitação do 
processo de cocriação, que consiste na colaboração entre diferentes disciplinas e stakeholders 
no desenvolvimento de soluções assertivas e desejáveis. No que pode ser configurado como 
um processo de "design participativo" (participatory design), a atitude de "projetar para o 
usuário" (termo comumente utilizado no campo do design, mas que pode não ser adequado no 
contexto da saúde) cede lugar ao "projetar com o usuário" (Sanders apud Frascara, 2002).  

O processo de codesign no âmbito da saúde ocorre a partir de uma parceria entre 
pacientes e profissionais de áreas diversas. A atuação conjunta sob diferentes perspectivas 
leva à geração de produtos, serviços e experiências adequados ao cenário como um todo, 
capazes de engajar os envolvidos e provocar as mudanças de comportamento necessárias para 
que se alcance o objetivo primário do cuidado com a saúde: o bem-estar físico e psíquico. 
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Imersão no cenário do diabetes infantojuvenil 
O cenário do diabetes é complexo e engloba contextos diversos. Especialmente quando 

se trata de crianças e adolescentes, observa-se uma variedade significativa de perfis e 
comportamentos, uma vez que estão em fase de formação e desenvolvimento físico e 
psíquico. Para compreender a relação dos jovens com a doença crônica e identificar pontos 
críticos passíveis da atuação do designer, se fez necessário o aprofundamento no cenário do 
diabetes infantojuvenil, realizado através de pesquisa secundária, de pesquisa de campo 
exploratória e de imersão em profundidade. 

A fase inicial de aproximação com o tema consistiu na pesquisa de campo exploratória 
junto a portadores do diabetes tipo 1, seus familiares e profissionais de saúde, através de 
entrevistas semiestruturadas voltadas ao mapeamento de experiências individuais quanto ao 
diabetes. A partir da análise dos resultados dessa etapa, somados aos dados coletados através 
da pesquisa secundária, pôde-se delinear uma jornada que contempla desde o momento do 
diagnóstico até o início da fase adulta.  

Partindo do marco zero, que consiste no diagnóstico, a jornada do diabetes 
infantojuvenil pode ser traduzida em seis etapas: 1) a adaptação pós-diagnóstico; 2) a 
educação em diabetes; 3) a consolidação dos pais como cuidadores; 4) a transferência de 
responsabilidade; 5) a consolidação do jovem como autocuidador e; 6) a perpetuação do 
autocuidado. No geral, crianças e adolescentes diabéticos passam por todas essas fases. No 
entanto, observa-se uma ligeira variação na idade na qual os jovens vivenciam cada etapa, o 
que é determinado pela sua experiência individual e suas relações sociais. 

A adaptação pós-diagnóstico determina uma mudança radical de rotina e de 
comportamento que atinge toda a família. Segundo Minanni (et al, 2012), cada pessoa 
enfrenta a condição crônica de uma maneira particular, que depende da sua estrutura psíquica 
e organização mental. A reação frente à doença depende da forma na qual o diabetes foi 
descoberto (se foi traumático ou não), das experiências pessoais prévias relacionadas à doença 
(casos de familiares ou pessoas próximas) e do modo como a família e os amigos reagiram ao 
diagnóstico.  

O processo de adaptação das crianças se mostrou mais tranquilo. Observou-se que o 
cenário se torna complexo no caso de pré-adolescentes ou adolescentes jovens, devido às 
limitações impostas pela doença e a rejeição quanto ao tratamento. Quando o diabetes é 
descoberto no final da adolescência, apesar da negação e do impacto da mudança brusca de 
rotina, o processo de adaptação tende a ser menos complicado. 

A educação em diabetes, tanto dos jovens quanto das famílias, é fundamental no 
controle da doença e consiste em um processo contínuo de alteração de hábitos que requer 
tempo, espaço, planejamento, material didático e profissionais capacitados (Pousada e Brito 
apud Leal et al, 2009, p. 289). Além de serem determinantes no processo de educação, 
percebeu-se que os pais tem uma enorme influência na forma na qual as crianças e 
adolescentes lidam com a sua própria condição. O comportamento dos filhos, muitas vezes, 
reflete o comportamento dos pais. Se eles aceitam o diabetes e lidam bem com as 
necessidades e limitações impostas pela condição crônica, auxiliam os filhos a encarar sua 
condição de saúde de forma natural. Em contrapartida, o desespero e o excesso de 
preocupação e de restrições podem gerar um desequilíbrio completo dos jovens, tanto 
psicológico quanto fisiológico. 

Ao passarem pelo processo inicial de adaptação e educação, os pais geralmente se 
consolidam como cuidadores primários e centralizam a responsabilidade sobre o tratamento 
dos filhos até o início da adolescência. Notou-se que o processo de transferência dessa 
responsabilidade é gradual e geralmente conflituoso em decorrência da insegurança de ambas 
as partes, da rejeição dos jovens ao tratamento e, por consequência, da falta de confiança dos 

Colóquio Internacional de Design – Edição 2013: Design para os Povos 266



pais em relação aos filhos. Ao final da adolescência, os jovens tendem a assumir o papel de 
cuidadores primários e os pais passam a atuar em segundo plano, garantindo apoio quando 
necessário. 

O diabetes determina uma vida inteira pautada em uma rotina rígida e na monitorização 
constante, o que requer disposição e força de vontade. A motivação para manter o tratamento 
é muitas vezes abalada por cansaço, desânimo e revolta. Nesse contexto, a atuação dos 
familiares e amigos é determinante. Eles agem na elevação da autoestima e no estímulo 
constante à manutenção do tratamento, configurando uma base essencial de apoio. A 
participação ativa dos círculos familiar e social faz da busca pela saúde uma experiência 
multiparticipante, que tem como sujeito o portador - ou "buscador da saúde" - e como 
personagens coadjuvantes os familiares e amigos, considerados "cobuscadores da saúde" 
(Jones, 2013). 

Na literatura não há um consenso quanto às fronteiras etárias da infância e da 
adolescência, uma vez que elas variam de acordo com o desenvolvimento individual. Para 
efeito de pesquisa, considerou-se que a faixa etária que engloba essas duas fases compreende 
de 0 a 18 anos. A partir desta delimitação, buscou-se mapear o impacto do diabetes e as 
peculiaridades existentes nas diferentes etapas compreendidas nesse período de vida.  

Foi possível identificar uma faixa etária na qual a gestão da doença se torna mais 
delicada, que abrange dos 11 aos 16 anos. Nesta fase, o controle do diabetes é dificultado 
tanto por fatores fisiológicos, uma vez que as mudanças hormonais causam o desequilíbrio 
glicêmico, quanto pelas questões psicológicas e alterações de comportamento tradicionais da 
adolescência, que se agravam ainda mais quando se trata de jovens diabéticos. Por constituir 
uma etapa crítica na qual se concentram muitos pontos de conflito, a faixa etária de 11 a 16 
anos foi escolhida como objeto de aprofundamento do estudo. 

Foram então realizadas entrevistas em profundidade com 8 adolescentes diabéticos de 11 
a 16 anos. O intuito era identificar suas perspectivas, preocupações, necessidades e as 
particularidades do convívio diário com a doença crônica. O grupo de entrevistados 
contemplou perfis distintos - desde jovens que negam sua condição e, portanto, recusam o 
tratamento, àqueles que lidam bem com a doença.  

A análise das entrevistas evidenciou padrões que levaram à construção de três personas - 
personagens fictícios que refletem o perfil e as características (valores, hábitos, necessidades e 
desejos) identificados no processo. As imagens seguintes (figuras 1, 2, e 3) sintetizam a 
relação de cada uma dessas personas com o diabetes em seu momento de vida atual. 

 

 
Figura 1: Caio 
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Figura 2: Nina 

 
 

Figura 3: Joana 
 

 
Foi possível identificar uma série de necessidades referentes às fases distintas da relação 

dos adolescentes com o diabetes e com o meio social (figura 4). Percebeu-se que algumas 
dessas necessidades se modificam ao longo do desenvolvimento dos jovens, enquanto outras 
permanecem durante toda a adolescência. 
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Figura 4: Diagrama de necessidades 

 
 
Através da identificação de necessidades e de pontos de conflito e controvérsia, pôde-se  

apontar diretrizes para o desenvolvimento de projetos em design voltados ao contexto do 
diabetes infantojuvenil. 

 

Diretrizes para o desenvolvimento de projetos 
A pesquisa apontou para três eixos fundamentais no que tange à construção de uma 

relação sustentável dos jovens com o tratamento: a educação, que envolve não só a aquisição 
de conhecimento, mas a aplicação do que foi aprendido; a motivação em manter o diabetes 
sob controle; e o apoio de familiares e daqueles que estão próximos.  

A motivação se mostrou mais crítica do que o tratamento propriamente dito. Como 
pontua Murray (et al., 2006, p.26), quando se trata de doenças crônicas, a motivação é o 
remédio. As pessoas optam por modificar sua vida ou não, o que significa que qualquer 
serviço ou produto voltado para esse contexto deve ser projetado de forma a ser desejável e a 
endereçar aspirações pessoais.  

O diabetes não dá férias. A doença exige uma rotina equilibrada e o controle diário, o 
que pode ser cansativo e frustrante. A continuidade do tratamento pode ser estimulada através 
de sistemas ou experiências que proporcionem gatilhos para a ação e o estabelecimento de 
metas curtas, que possibilitem a percepção de sucesso a curto prazo. 

Observou-se que muitos jovens apresentam dificuldades em administrar o diabetes 
devido à linguagem complexa da doença, composta por números, cálculos matemáticos e 
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nomenclaturas científicas. Ficou evidente a necessidade de tradução dessa linguagem, que 
pode ser feita de forma simplificada e visual. 

Pôde-se perceber que a consulta pautada na avaliação de exames, na prescrição médica e 
na transmissão unilateral de informações não garante o engajamento dos jovens e o sucesso 
do tratamento. É necessário o estímulo à interação, ao diálogo e à troca de informações entre 
o médico e o paciente - que deve assumir o papel de ator, não de expectador. A  facilitação da 
comunicação médico-paciente se mostrou uma possibilidade de atuação interessante devido à 
dificuldade por parte dos jovens de verbalizar dúvidas e sensações durante a consulta. 

A necessidade de atuação do médico como um mentor ao invés de "controlador" ficou 
nítida. Apesar de os profissionais de saúde serem especialistas no assunto, os sujeitos da 
condição crônica são os responsáveis primários pelas tomadas de decisão. Para assumir 
efetivamente a responsabilidade sobre o tratamento, os jovens precisam se sentir no controle 
do diabetes, não sob o controle da doença. Nesse sentido, observa-se um grande espaço para a 
criação de ferramentas de suporte ao autocuidado.  

O processo de pesquisa evidenciou diversas possibilidades de atuação dos designers em 
cada uma das etapas da jornada de cuidado, desde o diagnóstico até o momento no qual os 
adolescentes se tornam gestores de sua própria saúde. Vale ressaltar, no entanto, que a criação 
de projetos em design deve ser voltada para as pessoas, não para a doença crônica. O cerne da 
questão não necessariamente consiste na medição frequente da glicemia e no uso adequado da 
insulina, mas também na plenitude do bem estar dos envolvidos e na motivação dos jovens 
em perpetuar o tratamento. 
 

Considerações Finais 
A pesquisa resultou no mapeamento do cenário do diabetes infantojuvenil, na 

identificação de necessidades explícitas e latentes e no apontamento de diretrizes para a 
elaboração de projetos em design voltados ao tema. Os resultados do processo foram 
traduzidos em imagens, sínteses textuais e ferramentas, utilizadas posteriormente como 
insumo em três sessões de cocriação com adolescentes diabéticos e seus familiares.  

Nesses encontros, buscou-se identificar oportunidades de atuação através dos produtos e 
serviços elaborados sob a ótica daqueles envolvidos diretamente no cenário do diabetes 
infantojuvenil. No entanto, o processo de aguçar os olhares e provocar o engajamento dos 
participantes no diálogo crítico e na reflexão sobre as suas próprias questões se mostrou mais 
interessante e inspirador do que o processo de criação em si.  

Observou-se a possibilidade de explorar nos encontros não só a criatividade e os desejos, 
mas também os sentimentos e percepções que os participantes não necessariamente 
elaboraram através de palavras. O que um jovem realmente quer dizer quando menciona "uma 
bomba de insulina invisível" como solução às suas questões relativas ao diabetes? Seria esse 
um desejo real ou uma objetivação da ânsia por ser discreto, por não destoar perante ao 
grupo? Que outras soluções podem endereçar essa necessidade?  

As sessões de cocriação passaram então de fontes de inspiração à objetos de projeto, 
configurando verdadeiros "laboratórios de design". Como comenta Anastassakis (2013, p.1), a 
partir de Manzini, nesses espaços busca-se, através de processos abertos e colaborativos, 
contribuir para o enfrentamento das questões complexas que se colocam nos mundos sociais 
contemporâneos em que vivemos e atuamos. Partindo dessa perspectiva, pretende-se 
continuar com as experimentações em formato de sessões semiestruturadas de criação 
colaborativa como forma de provocação e engajamento e de coleção de questões subjetivas 
intrínsecas externadas durante os encontros. 
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Resumo 
 
O artigo enfoca resultados obtidos de experiências realizadas com corantes naturais pelos 
alunos do Segundo Grau Técnico em Vestuário no CEFET/MG, em 2009. Cabe também às 
instituições de ensino promover a análise dos impactos no meio ambiente e a geração de 
alternativas. A pesquisa abrangeu levantamento bibliográfico, experimentos empíricos para 
conceber produtos de vestuário com materiais alternativos, criando-se dentro desta etapa um 
catálogo de técnicas de tingimento natural, e em seguida, a montagem de um portfólio 
conceitual com tema, para criação de uma coleção compatível com os objetivos propostos. 
 
Palavras Chave: sustentabilidade; moda; corantes naturais. 
 
 
Abstract 
 
This article focuses on the results of experiments conducted with natural dyes by the students 
of the Second Degree in Technical College CEFET / MG, in 2009. Educational institutions 
should also promote new possibilities for the mitigation of impacts on the environment. The 
research included literature review, empirical experiments for generation of products with 
alternative materials, creating a catalog of natural dyeing techniques, and a portfolio with 
conceptual theme, to finally develop a collection compatible with the proposed objectives. 
 
Keywords: sustainability; fashion; natural dyes. 
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Introdução 
A moda sustentável tem como base favorecer também a criação de ambientes que levem 

em consideração a integração com a natureza, um ambiente socialmente equilibrado e 
ecologicamente durável.  

Para nortear um projeto sustentável é necessário levar em consideração principalmente a 
avaliação do impacto sobre o meio ambiente em toda e qualquer decisão, buscando evitar ou 
minimizar os danos causados ao mesmo, considerando-se o ar, a água, o solo, a flora, a fauna 
e o(s) ecossistema(s).  

Este artigo tem como objetivo analisar experiências realizadas sobre a sustentabilidade e 
os estudos de geração de alternativas, tendo em vista contribuir na gestão por um mundo 
melhor. A pesquisa que resultou na experiência aqui enfocada foi vivenciada pelos alunos do 
1º ano do Segundo Grau Técnico em Vestuário no CEFET/MG, na disciplina de Tecnologia 
Têxtil, intitulada: "POR UM FIO - Alternativas na Sustentabilidade: estudo do uso de 
corantes naturais e aviamentos ecológicos no vestuário e na moda". 

O projeto objetivou levantar métodos de realização de tingimento natural têxtil que vêm 
sendo adotados no Brasil e em outros países, trazer às vistas dos alunos o que estes estudos 
podem contribuir para elaboração de projetos de produtos do vestuário comprometidos com a 
sustentabilidade, bem como testar e resgatar através de estudos e experiências realizados 
pelos alunos do 1º ano do curso técnico em vestuário, a cultura de utilização de tingimentos 
naturais, muitas vezes já adotados por gerações anteriores e ameaçados de cair no 
esquecimento. 

Desta forma, buscou-se fazer uma revisão bibliográfica, enfatizando autores 
significativos do tema em questão, para, através de estudo de caso, propiciar a comparação 
teórica dos principais métodos utilizados. Os objetivos específicos propostos foram: 

• Levantar um histórico sobre análise de corantes naturais; 
• Realizar um levantamento dos métodos de fabricação de corantes naturais e as 

suas implicações na confecção de projeto de produto; 
•  Fazer um levantamento dos produtos e aviamentos ecológicos usados na 

moda, ou possibilidades de produtos para este fim; 
• Desenvolver um estudo dos processos químicos para realização dos 

tingimentos citados; 
• Conhecer os impactos sócio-ambientais que a produção dos setores têxtil e do 

vestuário acarretam atualmente, objetivando uma visão global de sustentabilidade para a 
moda e desenvolver a capacidade crítica, a partir do conhecimento  dos principais 
conceitos de design sustentado; 

• Evidenciar os paramentos da sustentabilidade, enumerando possibilidades de 
criação de produtos de moda compatível com as aspirações de uma economia focada no 
desenvolvimento sustentado;  

• Através de confecção de manual resultante da pesquisa, conscientizar e 
difundir métodos que possam diminuir os impactos ambientais na criação de produtos de 
moda. 

 
Justificativa 

Diante das várias possibilidades e conceitos de sustentabilidade, teve-se como parâmetro 
o livro O Desenvolvimento de Produtos Sustentáveis de Enzio Manzini e Carlo Vezoli. 

Segundo Manzini e Vezzoli (2002), a sustentabilidade ambiental é um objetivo a ser 
atingido e não uma direção a ser seguida, ou seja, nem tudo que apresentar melhorias 
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ambientais pode ser considerado sustentável. Para ser sustentável, cada nova proposta deve 
responder a alguns requisitos gerais, são eles: basear-se em recursos renováveis, otimizar o 
emprego dos recursos não-renováveis, não acumular lixo que o sistema não seja capaz de 
renaturalizar, agir de modo que cada indivíduo possa usufruir do seu espaço ambiental 
(MANZINI & VEZZOLI, 2002). 

De acordo com Manzini e Vezzoli (2002), para um planejamento sustentável deve-se 
considerar todas as fases do ciclo de vida do produto, tendo em vista todas as fases do 
desenvolvimento de produto desde a obtenção de matéria-prima aos sistemas de produção, 
distribuição, implantação, uso, manutenção e demolição ou descarte do artefato. 

O gerenciamento ecológico tem como motivação e funcionamento os valores e os 
princípios da ecologia contemporânea. Assim, seu sucesso dependerá da medida em que o 
paradigma ecológico estiver refletido na cultura empresarial (CALLENBACH et al.,1995).  

Grandes indústrias do vestuário e da moda já adotam medidas como: Redução da 
carga orgânica, redução do consumo de água e energia, redução da taxa de toxidade, redução 
da emissão de gases, redução do consumo de embalagens plásticas virgens e redução do 
consumo de insumos. 

Entretanto, ainda é muito pequena a mobilização rumo a produto e empresas 
sustentáveis na área de moda, sendo necessária uma conscientização geral sobre 
possibilidades para esta mudança. 

Para fundamentação de um projeto de design na contemporaneidade, tendo em vista 
contribuir na preservação do meio ambiente, é de suma importância que seja incluída e 
adequada desde cedo uma nova postura às práticas educacionais dos diversos níveis, para 
familiarizar e capacitar os educandos na adoção não somente de novas técnicas, mas também 
de novos padrões comportamentais, ou seja, motivá-los na busca de novas posturas, 
imprescindíveis para estancar o processo de degradação ambiental e toda complexidade de 
desdobramentos em curso no planeta.  

Neste contexto, a realização de projetos de produto de moda, tendo como linha de estudo 
a adequação a parâmetros de sustentabilidade, através da análise de fatores com possíveis 
classificações de acordo com o impacto ambiental acarretado, podem trazer possibilidades 
concretas de mudanças de paradigma para o futuro próximo.  

A preocupação com os resíduos sólidos da indústria do vestuário está levando diversos 
profissionais da moda a buscarem outra postura. Ao criarem suas coleções, procuram priorizar 
novas técnicas de tingimento e matérias primas biodegradáveis, e/ou prever novo uso para os 
tecidos confeccionados com fibras químicas, após utilização e descarte pelo consumidor. 

Este projeto justifica-se pela necessidade de se ampliar o lançamento no mercado de 
produtos de cunho natural, pois, diante do aquecimento global, da degradação dos 
ecossistemas, da poluição do planeta com diversos tipos de lixos e da crise climática de 
âmbito mundial em curso, torna-se imprescindível pesquisar alternativas para gerar tanto 
produtos ecologicamente mais aceitáveis quanto inovadoras posturas, sendo esta pesquisa 
proposta, portanto, para levantar o estudo de alternativas na referida área. 

Dentro das possiblidades propostas para a conscientização de jovnes estudantes, optou-
se pelo estudo de técnicas de tingimento natural 

 
O Uso de Técnicas de Tingimento Natural 

 
O método mais usado no tingimento natural caracteriza-se pelos seguintes 

procedimentos: tritura-se a planta, e em seguida, ferve-se em água, tornando o corante, antes 
fixado, novamente solúvel ou flutuante. Os corantes naturais se encontram principalmente nos 
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diferentes tipos vegetais (plantas, árvores, liquens), podendo ser encontrados também entre 
alguns animais (insetos e moluscos).  

São diversos os tipos de plantas que oferecem potencialidades para serem adequados à 
extração dos pigmentos, tendo em vista obter-se os tingimentos naturais, dentre elas: casca de 
cebola, beterraba, folhas de árvore e flores.   

Muitos corantes, quando aplicados diretamente, não ficam fixados à fibra, a não ser que 
se aplique um mordente. Esta situação dá-se tanto com as fibras de origem vegetal como com 
as de origem animal.  

Observa-se  que a utilização de mordentes é muito antiga. Sabe-se que populações da 
Índia, da América, do Egito Antigo e da Grécia Antiga já usavam o alúmen como mordente. 
O alúmen consiste no sulfato duplo de alúmino e potássio, muito usado para purificação de 
água, curtimento de couro, etc. 

tO mordente pode ser aplicado previamente, antes do corante, ou pode ser aplicado em 
conjunto. Importante ressaltar-se, que os mordentes afetam a cor do corante, uma vez que o 
mesmo corante, conforme o mordente usado, dá origem a cores diferentes. 

 
O tingimento 
         Utiliza-se mais freqüentemente para tingimento: 
• Toda árvore de eucalipto (folhas, cascas e serragem), o fruto e a casca do pinus, 
cascas de muitas leguminosas como o angico e a bracatinga, serragens de todas as madeiras 
utilizadas para móveis, assoalhos, forros e carpintaria;  

• Folhas, talos e cascas de muitas verduras, raízes e leguminosas; temperos como 
urucum, cúrcuma e açafrão; folhas e cascas de galhos podados de árvores frutíferas;  

• Flores, raízes e ervas daninhas, como erva-de-passarinho, picão e outras;  

• Liquens que crescem em cercas velhas, troncos de árvores mortas e rochas;  

• Muitas plantas arbustivas que encontramos na beira das estradas, como o anil (índigo) 
e a quaresminha;  

• Galhos e folhas cortadas das árvores utilizadas na arborização das cidades, como 
amoreiras, pau-campeche, acer, cedros, entre outras. 

 
Metodologia 

Foram propostas e concluídas as seguintes etapas metodológicas:  
1ª etapa - Revisão Bibliográfica: Nesta etapa buscou-se levantar, através de pesquisa 

bibliográfica, o referencial teórico por meio de fontes bibliográficas e documentais e também 
de sites disponíveis, que contribuam para as etapas seguintes do processo metodológico. 

2ª etapa - Procedimentos: esta etapa proposta destina-se à pesquisa prática – promover o 
desenvolvimento e trabalhar diferentes procedimentos de tingimento para tecidos em algodão 
ou fibras naturais. 

3ª etapa – Implementação da análise dos dados levantados: Verificar e promover a 
análise crítica dos resultados obtidos e considerações finais.  

4ª etapa - Registro: Foram utilizadas as técnicas de observação sistemática e 
participante, experimentações e registro em forma de relatórios. 
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Fig 1:Corante da casca de cebola sendo preparado por aluna do Cefet/MG  

 
 

 
Fig 2:O tingimento do tecido americano cru ( 100%  CO)   

 
Considerações finais 

O consumismo acelerado do produto de moda deixa marcas no meio ambiente, 
degradando-o cotidianamente. Tal fato ocorre devido ao alto padrão de consumo das 
sociedades na atualidade, onde empresas do setor, visando industrializar e criar produtos para 
satisfazer as necessidades de seus consumidores, têm desencadeado cada vez mais problemas 
ambientais. 
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Neste contexto, segundo Bock (2007), a Environmental Protection Agency (Agência de 
Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América) classifica a indústria têxtil entre as 
quatro que mais consomem recursos naturais na terra. Além disso, estudos têm demonstrado 
que os impactos ambientais do processo produtivo da moda até a sua disposição são diversos.  
 

O gerenciamento ecológico tem como motivação e funcionamento os valores e os 
princípios da ecologia contemporânea. Assim, seu sucesso dependerá da medida em 
que o paradigma ecológico estiver refletido na cultura empresarial (Callenbach et 
al.,1995, p. 28) 

 

Em um primeiro momento foi apresentado aos alunos o tema ‘sustentabilidade’, 
desencadeando-se uma discussão sobre questões relacionadas aos impactos ambientais, 
aquecimento global e as crescentes ‘necessidades’ fomentadas pelo apelo consumista inerente 
às sociedades capitalistas; em seguida promoveu-se o estudo de alternativas ligadas à moda, 
que pudessem minimizar o impacto ambiental e a difusão de conhecimento acerca do referido 
tema. Através do exposto foi feito um estudo com pessoas da comunidade, leitura de livros 
sobre o uso de plantas para tingimento; simultaneamente foi realizado também um estudo em 
sites sobre aviamentos alternativos para realização de peças ‘ecologicamente corretas’, tendo 
como a base o conceito, segundo Mazini e Vezolli (2002), propondo-se que “para um 
planejamento sustentável devem-se considerar todas as fases do ciclo de vida do produto, 
tendo em vista todas as fases do desenvolvimento de produto desde a obtenção de matéria-
prima aos sistemas de produção, distribuição, implantação, uso, manutenção e demolição ou 
descarte do artefato”.  

Divididos em grupos, os alunos catalogaram vários tipos de tingimentos naturais 
existentes, e realizaram em tecidos 100% algodão as técnicas de tingimento pesquisadas. O 
experimento contou também com a prática da interdisciplinaridade, apoiado pela professora 
que ministra a disciplina de química; foram testados vários tipos de mordentes naturais para 
fixação da cor. Para a elaboração do catálogo de tingimento foi fotografado passo a passo 
cada tingimento e seu resultado, sendo anotada de forma minuciosa a receita usada.                   

Após a realização das experiências, foi proposto um seminário para discussão dos 
resultados e apresentação das novas propostas, dentre elas o que ficou mais claro foi a 
necessidade de discutir-se alternativas e buscar-se a sua realização nas escolas e em 
comunidades.  

Diante do aparente impasse, moda versus sustentabilidade, pode-se notar certa aceitação 
de que a moda pode ser combinada com a sustentabilidade, mesmo sendo ela, hoje, sinônimo 
de consumo.  

Existe uma necessidade urgente e crescente para possibilitar-se aos jovens visualizar 
novos caminhos, tendo como objetivo a geração de alternativas para criação de inovadores 
produtos mais comprometidos com a sustentabilidade ambiental, uma vez que as novas 
gerações precisam instigadas e preparadas para a realização de novos procedimentos. Cabe 
aos professores, quanto antes melhor, trazer possibilidades para estimular a reflexão crítica e a 
experimentação, contribuindo para que novas posturas venham promover mudanças de 
hábitos em curso.  

O resgate de técnicas antigas e milenares, a valorização do artesanato indígena e 
nordestino, entre outros, podem também contribuir para este caminho. Através do projeto 
desenvolvido, os alunos verificaram a importância de se pensar o produto como um todo, 
desde a concepção da matéria prima, passando pelo tingimento, até sua embalagem, consumo 
e descarte. 
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Resumo  
A construção civil é uma importante atividade para o desenvolvimento econômico e social, 
entretanto, é também causadora de impactos ambientais, destacando a geração de resíduos. 
Este trabalho em andamento visa contribuir para a gestão eficiente de resíduos da construção 
civil, por meio de ferramentas de gestão do design para sua redução e minimização. A coleta 
de dados é realizada em fontes bibliográficas e pesquisa de campo em empresa produtora de 
elementos construtivos. Verificou-se até o momento a contribuição da gestão do design para o 
desenvolvimento de produtos e a viabilidade social, econômica e ambiental aliadas ao design. 
 
Palavras Chave: gestão do design; construção civil; resíduo. 
 
Abstract 
The civil construction is an important activity for the economic and social development, 
however, is also causing environmental impacts, highlighting the generation of waste. This 
work in progress aims to contribute to the efficient management of construction waste 
through design management tools for its reduction and minimization. Data collection is 
performed on literature sources and field research company producing construction elements. 
It is so far the contribution of design management for product development and social 
viability, economic and environmental allied to the design. 
 
Keywords: management design, civil construction, waste. 
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Introdução 
A construção civil atualmente apresenta uma relevância significativa para o 

crescimento econômico atual, impulsionada pela recuperação dos investimentos, maior 
facilidade de acesso ao crédito e a prorrogação da isenção do imposto sobre produto 
industrializado, por outro lado, comporta-se como grande geradora de impactos ambientais 
considerando o consumo de recursos naturais, modificação da paisagem ou pela produção de 
resíduos. 

A preservação ambiental faz parte do que se entende como responsabilidade social. 
Setores da construção civil já buscam promover iniciativas a partir do controle da geração de 
resíduos sólidos e seu reaproveitamento como alternativas para melhorar e minimizar práticas 
de impactos ambientais.  

Este trabalho almeja compreender as estratégias de gestão do design no processo de 
desenvolvimento de produtos para a construção civil confeccionados com resíduos gerados 
por este setor de forma a contribuir para o desenvolvimento sustentável. 

A gestão dos resíduos da construção civil tem o intuito de trazer uma diminuição na 
geração de resíduos, em todas as fases, seja ela na de planejamento, execução, aplicação e 
descarte de um produto. Partindo inicialmente de uma conscientização e sensibilização dos 
agentes envolvidos, sendo observados aspectos que influenciam neste ciclo, como a 
organização do ambiente produtivo (LIMA & LIMA, 2009). 

De acordo com Mozota (2011) a tarefa do design é procurar descobrir e avaliar as 
relações estruturais, organizacionais, funcionais, expressivas e econômicas, com a tarefa de 
promover a sustentabilidade global e a proteção ambiental, o que proporciona a essa área a 
competência no gerenciamento da gestão de resíduos. 

 Assim para a aplicação da Gestão de Design, Mozota (2011) apresenta três níveis de 
tomada de decisão: 
O nível estratégico, ou o papel do design para unificar e transformar a visão da empresa.  
O nível funcional, ou a criação de uma função de design na empresa. 
O nível operacional do projeto, ou o primeiro passo para a integração do design.  

De acordo com Krucken (2009) o fato dos designers ter a capacidade de integrar redes 
possíveis e promover conexões distintas, isto é, de relacionar todos os aspectos materiais e 
imateriais, o serviço a distribuição, a logística, a imagem e a comunicação com o mercado, os 
habilitam a reconhecer e conectar valores e convertê-los em atributos mensuráveis, em forma 
de inovação. 

 
Métodos 

Para o desenvolvimento deste trabalho, em andamento, se faz necessário: 
A coleta de dados através da consulta em fontes bibliográficas para compreensão da 

geração de resíduos da construção civil e reaproveitamento, e sobre a gestão do design que 
fomenta o gerenciamento de resíduos e desenvolvimento de produtos para a construção civil. 

Pesquisa de campo em empresa produtora de elementos da construção para o 
entendimento do processo de desenvolvimento de produtos, por meio de levantamento 
iconográfico e observações diretas das atividades que processos e produção dos elementos 
construtivos, a luz das estratégias da gestão do design, que contribuíram para diagnosticar as 
causas de geração de resíduos e entendimento do fluxo e os processos das atividades. 
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Geração de resíduos sólidos da construção civil  
A geração dos resíduos sólidos da construção civil, segundo SINDUSCON-MG 

(2008) é grande, podendo representar mais da metade dos resíduos sólidos urbanos. Estima-se 
que a geração de resíduos da construção civil (RCC) – situa-se em torno de 450 
kg/habitante/ano, variando naturalmente de cidade a cidade e com a oscilação da economia.  

 

 
Figura 1: Resíduos de pré-moldados. (Foto: Rayane Cristina Souza Neto) 

 
A classificação de resíduos de obras em containers está dividida da seguinte forma, 

segundo Resolução nº 307/02 do CONAMA: Classe A (resíduos reutilizáveis ou recicláveis 
como agregados) 74%; classe B (resíduos recicláveis para outras destinações como plásticos, 
papel/papelão metais, vidros, madeiras e outros) 10%; classe C (resíduos para os quais não 
foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem/ recuperação) 15%; classe D (resíduos perigosos oriundos do processo de 
construção) 1%. 

Considerando o resíduo de classe A como elemento principal deste estudo, tem-se o 
concreto como material tecnicamente viável para ser triturado e utilizado como agregado para 
concreto, colaborando no processo de reaproveitamento uma vez que seu uso em larga escala 
é uma importante contribuição para reduzir o consumo de matérias-primas primárias 
(HENDRIKS; NIJKERK & VAN KOPPEN, 2007). 

A Resolução CONAMA Nº 307, de 5 de Julho de 2002 estabelece diretrizes, critérios 
e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil regulando e fiscalizando as 
ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais. A norma estabelece, ainda 
que, os geradores como empresas privadas do ramo da construção, deverão elaborar projetos 
próprios contribuindo para o gerenciamento dos resíduos (das atividades de construção, 
reforma, reparos e demolições de estruturas e estradas, bem como por aqueles resultantes da 
remoção de vegetação e escavação de solos) e os municípios deverão criar procedimentos 
para a execução das responsabilidades dos pequenos geradores, na forma de um Programa 
Integrado de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil. Considerando a viabilidade 
técnica e econômica de produção e uso de materiais provenientes da reciclagem de resíduos 
da construção civil e gestão integrada desses resíduos que deverá proporcionar benefícios de 
ordem social, econômica e ambiental.   

Segundo Pimentel (2005) a Produção Mais Limpa é a aplicação de uma estratégia 
técnica, econômica e ambiental integrada aos processos e produtos, a fim de aumentar a 
eficiência no uso de matérias-primas, água e energia, através da não geração, minimização ou 
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reciclagem dos resíduos e emissões geradas, trazendo benefícios ambientais, de saúde 
ocupacional e econômica. Ela considera a variável ambiental em todos os níveis da empresa, e 
relaciona as questões ambientais com ganhos econômicos. 

A Produção Mais Limpa implementa o intitulado Princípio Precatório — uma nova 
abordagem holística e integrada para questões ambientais centradas no produto. Essa 
abordagem assume como pressuposto que a maioria de nossos problemas ambientais — por 
exemplo: aquecimento global, poluição tóxica, perda de biodiversidade — é causada pela 
forma e ritmo no qual se produz e se consume os recursos (PIMENTEL, 2005).  

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), no âmbito nacional 
brasileiro, a Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
incorpora conceitos modernos de gestão de resíduos sólidos e se dispõe a trazer novas 
ferramentas a legislação ambiental brasileira no enfrentamento dos principais problemas 
ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. 
Estimula a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de 
hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da 
reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e pode ser 
reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que 
não pode ser reciclado ou reutilizado). 

Considerando esta conexão do design com resultados ambientais de suas propostas 
nasce o termo “ecodesign” que segundo Manzini & Vezzoli (2005) se define genericamente 
como “aptidão projetual que concebe os aspectos do projeto considerando também o impacto 
ambiental”. Perfazendo este caminho o design depara-se com dinâmicas complexas de 
inovações socioculturais que devem apresentar além da aplicação de inovações tecnológicas, 
considerações de cunho social, cultural, ambiental e econômico. 

Pautada nas informações adquiridas nestas cartilhas e normas, o design como atividade 
criativa, tem a capacidade interpretativa para analisar um espaço, objeto e relações humanas 
promovendo conexões que trazem soluções aos problemas globais, uma vez que sua base esta 
direcionada ao bem estar do usuário. 

Junto a crescente demanda de resíduos de construção empresários e investidores 
percebem o descontrole na produção e geração de resíduo não tendo a habilidade de 
diagnosticar o problema, o que faz recorrer a um profissional capaz de averiguar a situação de 
forma global para se alcançar um resultado final considerável, enquadrando neste caso o perfil 
do designer que vem a somar as informações para a solução de problemas. 

 
 A gestão do design colaborando na gestão de resíduos e 
desenvolvimento de produtos 

No cenário atual de transformações tecnológicas o design como área em expansão 
permite estabelecer qualidade e a diferenciação na comunicação gráfica e visual, no 
desenvolvimento de produtos e no planejamento da ocupação e do uso de ambientes para a 
utilização humana, sejam eles internos ou externos. 

Uma definição recente de gestão de design provém do Design Management Institute–
DMI (2012): “A gestão de design abrange os processos, as decisões e estratégias que 
permitem que a inovação e a criação de produtos, serviços, comunicações, ambientes e 
marcas projetados de forma eficaz, que melhorem a qualidade de vida e proporcione o 
sucesso organizacional”. Em um nível mais profundo, a gestão de design visa conectar design, 
inovação, tecnologia, gestão e clientes para oferecer vantagens competitivas.  

Baseado nessas informações o design através da sua gestão pautada em três níveis: 
estratégico, funcional e operacional; contribui significativamente para promover a gestão de 
resíduos sólidos (Figura 2). 
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Figura 2: Gestão do Design para Sustentabilidade. (Adaptado pelas autoras conforme Mozota, 2011) 

 
O nível estratégico da gestão de design de acordo com Mozota (2011) é importante 

para fixar um rumo de desenvolvimento para empresa permito o uso de uma filosofia de 
design na gestão organizacional, com intuito de fazer do design, um tema instalado na cultura 
da empresa. Neste nível o designer age como transformador da própria empresa, podendo 
afetar diretamente o posicionamento da organização, assim, o objetivo é definir uma 
estratégia empresarial que incorpore metas de design, levando o design para a missão da 
empresa, incorporando o entendimento do pensamento sustentável. 

Na gestão estratégica, segundo Manzini & Vezzoli (2005), papel do design pode ser 
sintetizado como a atividade que o liga ao tecnicamente possível com o ecologicamente 
necessário, fazendo nascerem novas propostas que sejam social e culturalmente apreciáveis. 
Neste caminho rumo à sustentabilidade o design pode atuar em quatro níveis distintos de 
interferência (Tabela 1): 

 
Tabela 1: Níveis de atuação da Gestão Estratégica do Design para a Sustentabilidade. 
Redesign 
ambiental: 

Reduz o impacto ambiental do ciclo de vida do produto, facilitando a 
reciclagem dos materiais e reutilização dos componentes, não 
requerendo mudanças reais nos estilos de vida. 

Projeto de Novos 
Produtos ou 
serviços: 

Novas propostas que sejam reconhecidas como válidas e socialmente 
aceitas, oriundas de novas soluções tecnológicas (como os carros 
elétricos) ou iniciativas empresariais orientadas para o mercado verde. 

Projeto de Novos 
Produtos-Serviços 
Intrinsecamente 
Sustentáveis: 

Requer um novo mix de produtos e serviços (novo produto-serviço) 
que supere a inércia cultural e comportamental dos consumidores, tal 
escolha deve ser colocada em um âmbito estratégico das empresas, 
aceitando os riscos, mas com a possibilidade de abrir novos mercados. 

Proposta de novos 
cenários que 
correspondam ao 
estilo de vida 
sustentável: 

Trata-se de desenvolver atividades no plano cultural para além das 
possibilidades tecnológicas ou produtivas, mas de promover nos 
critérios de qualidade que sejam sustentáveis para o ambiente, 
socialmente aceitáveis e culturalmente atraentes. 

 (Adaptado pelas autoras conforme Manzini & Vezzoli 2005) 
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A Gestão funcional do Design refere-se à administração de um departamento de 
design (ou mesmo de uma empresa de design). Neste nível o designer atua como coordenador 
do processo de inovação, na gestão do desenvolvimento do novo produto, na coordenação das 
operações de design, pessoal, métodos e processos. Criando uma estrutura para inovação e 
cultura do design. Sendo que, nesta fase os designers devem aprender novas formas de 
colaborar e conduzir projetos, melhorar a capacidade de todos os cidadãos em termos de 
conhecimento sobre a lógica sustentável, permitindo os envolver em um diálogo significativo 
sobre o ambiente de trabalho e nesse sentido promover novos relacionamentos entre as 
pessoas que executam as atividades profissionais e aquelas que as utilizam. Esta etapa pode 
ser entendida através da colaboração do design atuando de forma direta, aplicando a prática 
sustentável através da utilização da PNRS, Cartilha de Resíduos, Produção Mais Limpa, 
Resolução CONAMA N° 307 como base metodológica para promover a gestão dos resíduos 
sólidos e até mesmo evitá-los. 

Na gestão operacional do design para sustentabilidade, o projeto deve considerar todo 
o ciclo de vida do sistema-produto, detalhando as fases que o compõem, apontando diretrizes 
e requisitos ambientais para o projeto de sistemas sustentáveis. Ciclo de vida este que 
apresenta cinco fases segundo Vezzoli (2010): 

• Pré-Produção: identificação da matéria-prima/recursos/aquisição de 
suprimentos e processos de refinamento; 

• Produção: processos, montagem e acabamentos; 
• Distribuição: transporte, armazenagem e embalagem; 
• Uso: como o usuário usa e se relaciona com o produto, incluindo 

consumo de recursos necessários para a sua operação (se aplicável) e Processos 
relacionados como a manutenção; 

• Descarte: pode ter diferentes destinos depois de sua coleta: aterros, 
incineração, compostagem, reciclagem, refabricação ou reutilização (de todo o 
produto ou de algumas partes). 
O projeto de design na gestão operacional tem como princípio o estudo do ciclo de 

vida do produto passando pela pré-produção, produção, distribuição, uso e descarte, sendo 
analisado de forma sistêmica, integrando não só o produto em si, mas também, o espaço e as 
pessoas que influenciam diretamente nele. É neste momento que o designer deve elaborar 
certas diretrizes do projeto para guiar seu trabalho avaliando se o desenvolvimento está 
caminhando no sentido previsto (BAXTER, 2000). 

A perspectiva do Design, de acordo com Krucken (2009), vem auxiliar na complexa 
tarefa de mediar produção e consumo, tradição e inovação, qualidades locais e relações 
globais. A busca de produção e consumo sustentáveis é um norteador da atuação do designer, 
que por meio de sua riqueza interpretativa visionária pode contribuir para o desenvolvimento 
de uma pluralidade de soluções e de cenários futuros. Como no estudo em questão, em que 
verifica-se possibilidades por meio da gestão do design para minimizar e reaproveitar os 
resíduos de construção civil tendo como participação o papel do design para o estudo do 
ambiente e do processo em que esses resíduos são gerados, para elaboração e geração de 
novas formas e produtos através dos resíduos. 

Segundo Manzini & Vezzoli (2005) o designer tem um papel fundamental na escolha 
e na aplicação de materiais empregados em produtos desenvolvidos em série, ainda sabendo 
que não estará envolvido com a origem ou fim destes materiais ao interromper o ciclo de vida 
destes produtos. Considerando a mesma relação com a escolha das fontes energéticas 
necessárias ao funcionamento de produtos. Cabe assim, ao design proporcionar 
principalmente alternativas de baixo impacto ambiental, como na pesquisa apresentada neste 
trabalho, em que o reaproveitamento de RCC pode ser realizado através de análises e 
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acompanhamento do processo de geração desses resíduos no ambiente produtivo, 
ocasionando o desenvolvimento de artefatos de concreto tais como pavers, blocos e cobogós 
em uma indústria de pré-moldados (Figura 03). 

 

 
Figura 3: Produção de artefatos de concreto em empresa produtora de elementos construtivos.  

(Foto: Rayane Cristina Souza Neto) 
 
A aplicação dos RCC segundo Lima & Lima (2009) pode ser direcionada na 

confecção de pavers para pisos, utilização de resíduos de alvenaria, concretos e argamassas 
em bases para pisos de concreto sem função estrutural e a confecção de blocos de concreto 
utilizando agregados reciclados de blocos cerâmicos, concreto ou caco de cerâmica. 

Ressaltam-se os estudos sobre as PPC (Peças Pré-Moldadas de Concreto), 
considerando que, as peças de lados segmentados de acordo com Maciel (2007) possuem 
melhor desempenho do que aquelas que, apresentam lados retos ou suavemente curvados. Isso 
porque essas peças segmentadas possibilitam menores deformações na trilha de roda e 
menores deformações horizontais que são as ondulações. Assim, o design configura-se com o 
importante papel na exploração das formas desse e de outros produtos com suas 
características específicas. 

Com o design colaborando para o desenvolvimento de produtos para a construção civil 
em uma empresa tem-se segundo Ferreira (2006), um design estratégico que passa a 
determinar entre outras coisas, a criação de visibilidade e confiança da marca fazendo parte de 
toda sua comunicação e identidade no sentido de permitir ao consumidor seu pertencimento 
ao produto. 

 
Resultados 

Até o momento verifica-se que por meio do uso da gestão do design integrada ao 
estudo de gestão de resíduos, que o design tem diretrizes para solucionar um problema 
propondo seu diagnóstico com intuito de contribuir no processo de desenvolvimento de 
produtos mais sustentável, com diferencial ao focar-se no usuário. 

O design tem potencialidades de contribuir na gestão de resíduos com base no design 
funcional, com auxílio da PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), Resolução Conama 
N°307 e Produção Mais Limpa que auxiliam no planejamento sustentável dentro de um 
ambiente produtivo. Na minimização de resíduos, esse profissional atua através do design 
estratégico ao implantar visão sustentável nos aspectos da missão da empresa interferindo até 
mesmo na sua organização. No desenvolvimento de produtos para a construção civil tem-se 
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como instrumento o design operacional que pauta o estudo do ciclo de vida do produto e na 
própria elaboração das formas desses produtos a serem desenvolvidos por meio de resíduos.  

As intervenções de design, neste trabalho, estão relacionadas a promoção da gestão 
dos resíduos sólidos gerados na empresa produtora de elementos para a construção civil e na 
área de desenvolvimento desses produtos, que envolva sensibilização e treinamento dos 
trabalhadores envolvidos, planejamento de layout do ambiente produtivo, por meio da atuação 
de um profissional de design de ambientes. Após esta ampla etapa o design configura-se 
como estratégia no desenvolvimento de produtos através de resíduos que não puderam ser 
evitados. 
 
Conclusões 

Com vistas na grande demanda do cenário atual de reciclagem de resíduos foi possível 
por meio do desenvolvimento deste trabalho em andamento verificar que o design através de 
sua interdisciplinaridade pode contribuir na gestão de resíduos por meio da implementação da 
gestão do design, na sua minimização e no desenvolvimento de produtos para a construção 
civil, estudos sobre as formas que venham colaborar na funcionalidade deste produto, 
corroborando para o bem estar social em ampla escala que vai desde a melhoria de condição 
de trabalho no ambiente produtivo a benefícios para a sociedade em geral através da redução 
de descarte dos resíduos no seu entorno alcançando a mitigação de impactos ambientais o que 
vem a permitir as gerações futuras um ambiente mais saudável. 
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Resumo 
 
Este artigo apresenta um dos resultados de um trabalho de mestrado que teve como propósito 
compreender o processo produtivo do setor de gemas e jóias e as ligações e redes de valor que 
se estabelecem ao longo de sua cadeia produtiva, tendo como base conceitos como 
valorização sustentável do território, design, estratégia e inovação. O confronto de bases 
teóricas com estudos de caso realizados no Arranjo Produtivo de Gemas e Joias de Teófilo 
Otoni permitiu a identificação de possibilidades de inserção do design nos seus diferentes 
níveis.  
 
 
Palavras Chave: design; arranjos produtivos locais; gemas e joias. 
 
 
Abstract 
 
This paper presents one of the results of a master’s project that aimed to comprehend the 
productive process of the gems and jewelery sector and the value networks that are stablished 
throughout  its value chain, based on concepts like sustainable enhancement of the region, 
design, strategy and innovation. The comparison of theoretical with case studies in 
Productive Arrangement of Gems and Jewels of Teófilo Otoni allowed the identification of 
possibilities for applying design in its different levels. 
 
Keywords: design; Productive Arrangement; Gems and Jewels.  
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Introdução 
 
A massificação da cultura na pós modernidade levou a sociedade a outros caminhos, 

estabelecendo um diálogo entre globalização e valores locais. Nesse contexto, o design, por 
sua capacidade de perceber e interpretar potenciais técnicos e expectativas sociais, muda 
também sua abordagem. O direcionamento da sociedade para a conscientização ambiental tem 
despertado uma busca pelas próprias raízes estabelecendo uma relação emocional do 
indivíduo com o local onde vive. Esse cenário trouxe para o design novos conceitos 
estratégicos como sustentabilidade e territorialidade, utilizados como pressupostos na 
concepção de produtos. 

Dentro de um cenário complexo e diversificado como o território mineiro, identificar 
aspectos mais significativos de sua cultura para transformá-los em produtos e serviços 
autênticos, exige do design uma prática profissional que tem como pressuposto o 
conhecimento de suas origens e raízes. 

O designer deve desenvolver a capacidade de ler o passado, interpretar o presente e 
projetar o futuro, que deverá ser equacionado tendo em atenção a evolução da sociedade 
como um todo, nas suas expectativas e limitações. Segundo Laundry e Emude (2006) apud 
Krucken (2009), a inovação social consiste em mudanças no modo como os indivíduos ou 
comunidades agem para resolver seus problemas ou criar novas oportunidades. Exemplo disso 
são os movimentos slow (slow food, slow tourism, cittá slow), comunidades e economias 
criativas, arranjos produtivos locais e o comércio justo.  

Pelo Termo de Referência para Política de Apoio ao Desenvolvimento dos Arranjos 
Produtivos Locais, elaborado pelo Grupo de Trabalho Permanente para Arranjos Produtivos 
Locais/ Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (GTP APL/MDIC), 
um APL de Base Mineral é balizado por dispor, num dado território, de um número 
significativo de empreendedores que atuem na cadeia produtiva mineral e compartilham 
formas percebidas de articulação, interação, cooperação, aprendizagem e mecanismos de 
governança. Um APL inclui não somente empresas, mas também instituições públicas e 
privadas voltadas à formação, capacitação e treinamento de recursos humanos, pesquisa, 
desenvolvimento, inovação, promoção e financiamento do setor mineral (Associações, 
Sindicatos, Secretarias, Universidades, Instituições de Pesquisa, dentre outros). 

As ocorrências de gemas no mundo têm grande concentração nos países da África, da 
Ásia e no Brasil, país mundialmente conhecido por suas riquezas naturais, tanto pela 
ocorrência como diversidade desses minerais. Minas Gerais é o segundo maior exportador e o 
mais importante estado minerador do país pela sua significativa e diversificada reserva 
mineral.  

Apesar do grande potencial a ser explorado, a sua participação no mercado internacional 
de gemas é muito restrita. Grande parte das exportações nacionais ainda é constituída por 
pedras em bruto, com baixo valor agregado, fato que prejudica a competitividade brasileira 
em relação a outros países.  

A crescente escassez de recursos naturais faz com que a sociedade caminhe em direção a 
conscientização ambiental e se volte de forma mais atenta para o meio ambiente  e pela 
preservação do local onde vive. Questões ligadas à sustentabilidade têm sido discutidas nos 
diversos ambientes produtivos, tanto na esfera governamental como pela sociedade em geral.  

 A busca de soluções que tragam benefícios econômicos, sociais, políticos e ambientais 
contribui para despertar no indivíduo uma relação mais emocional com as próprias raízes. 
Nesse sentido, aspectos singulares ligados aos territórios têm sido amplamente utilizados 
como ferramenta estratégica de diferenciação na concepção de produtos. 
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A ideia de território refere-se à parcela geográfica apropriada por um grupo 
humano/animal, ou por um indivíduo, visando assegurar a sua reprodução e a satisfação de 
suas necessidades vitais. Todas as definições para território conservam a ideia de domínio 
pessoal ou coletivo, fazendo referência a diferentes contextos e escalas: um ambiente, uma 
região, um país e assim sucessivamente (Lastres e Cassiolato (2005), 

Já o conceito de territorialidade refere-se às relações que se delineiam nesse território, 
entre o mesmo e o indivíduo que vive no local, expressando um sentimento de pertencimento 
e um modo de agir no âmbito local. A territorialidade reflete o vivido territorial, em toda sua 
abrangência e em suas múltiplas dimensões – cultural, política, econômica e social, como 
aponta Albagli (2004). 

Os produtos locais são formas de manifestação cultural da comunidade ou território que 
os gerou, conforma aponta Krucken (2009), carregando em si características (das 
propriedades físicas aos hábitos de consumo) que em muito influenciam essa sociedade. Um 
grande desafio nas economias emergentes apontado pela autora é criar condições para que o 
potencial dos recursos locais se converta em benefício real e durável das comunidades. Para 
isso, aponta que é necessário promover soluções inovadoras e sustentáveis, que aproximem 
produtores e consumidores, fortalecendo os valores que perpassam essa relação. 

É importante considerar que os territórios não são iguais. Portanto, é necessário um 
modelo próprio de desenvolvimento, que considere as redes de atores locais, os recursos 
naturais renováveis ou não renováveis, a infraestrutura existente, o capital humano, social e 
cultural, as potencialidades, vocações e oportunidades, entre vários outros fatores. A 
combinação entre esses fatores define uma configuração única. 

Por essa perspectiva, compreende-se que a estratégia de promoção do desenvolvimento 
econômico regional através do fortalecimento dos APLs pode ser muito interessante. Pela 
interação entre diversos agentes na busca de inovação e competitividade, o APL passa a 
configurar-se então como um importante eixo de desenvolvimento econômico. 

Assim, o design extrapola o âmbito das empresas para incorporar a sociedade, a cultura, 
o meio ambiente, as relações de poder. A visualização desse processo é facilitada quando se 
lança mão da construção da cadeia de valor do objeto com o qual se trabalha, o que  
possibilita uma visão sistêmica do processo. 

Com base nessa premissa, um ensaio da cadeia de valor do setor de gemas e joias foi 
construído, a fim de identificar possibilidades de inserção do design nos diferentes níveis da 
mesma, o que permitiu verificar, dada à sua complexidade inerente, que essas possibilidades 
se desdobram e se multiplicam em cada um de seus níveis.  

O termo cadeia de valor, originalmente difundido por Porter (1985) na década de 80, 
pode ser entendido como o conjunto de atores que integram seus conhecimentos e 
competências para desenvolver e disponibilizar produtos e serviços à sociedade.  
 

 
  Figura 01: Representação esquemática da cadeia de valor. Adaptado de KRUCKEN, 2009, p.60 
 

De acordo com Krucken (2009), a perspectiva do design enriquece a análise da cadeia de 
valor, por considerar o papel do consumidor, o que envolve tanto o sistema de produção, 
como o de consumo de produtos e serviços.  

A representação da figura 02 é um ensaio da cadeia de valor de gemas e joias, construída 
coletivamente. Inicialmente em sala de aula, na disciplina Design e Sustentabilidade, 
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conduzida pela Prof. Lia Krucken, no curso de Pós Graduação lato sensu em Design de 
Gemas e Joias (turmas de 2009 e 2012). Posteriormente ela foi complementada para este 
trabalho por meio de pesquisa e com a colaboração de especialistas do setor.  

A representação gráfica ilustra sinteticamente a transversalidade do design na cadeia de 
valor de gemas e joias e aponta possibilidades de sua contribuição nos vários níveis de seu 
desenvolvimento, configurando-se como uma estratégia cujo ponto principal é a sua ação 
integradora.  

 

 
Figura 02: Ensaio da representação do setor de gemas e joias com exemplos de possibilidades de inserção do 

design. Fonte: elaborado pela autora. 
 

Estudo de Caso: Projeto Joias do Mucuri 
 

O estudo de caso apresentado a seguir refere-se a um dos projetos estudados no trabalho 
de Mestrado, desenvolvido pelo Centro de Estudos em Design de Gemas e Joias (CEDGEM) 
da Escola de Design – UEMG, por equipes multidisciplinares constituídas por professores, 
alunos e técnicos.  

A Macrorregião Jequitinhonha/Mucuri está situada em uma das maiores províncias 
gemológicas do mundo. (Fonte: Subsecretaria de Indústria, Comércio e Serviços | Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Econômico). Segundo a mesma fonte, apesar dessa riqueza e 
de alguns poucos centros de relativa importância econômica, é a região mais pobre do Estado 
de Minas Gerais, carente de recursos diversos.  

De acordo com Salum (2003), a região é caracterizada historicamente por grande 
atividade garimpeira. Alem disso, tem no segmento de lapidação e comercialização de gemas 
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uma de suas mais importantes atividades. Os principais pólos são Governador Valadares e 
Teófilo Otoni.  

Apesar da situação favorável quanto às reservas minerais, estes recursos são mal 
aproveitados (má exploração e desperdício), tanto nos processos industriais e artesanais como 
extrativistas, gerando um retorno econômico e social aquém do que poderia ser proporcionado 
à região e os produtos derivados da extração mineral não se caracterizam como singulares, 
tendendo à cópia. Além disso, as unidades produtivas locais, apesar do potencial para 
desenvolvimento, muitas vezes são inibidas por falta de recursos, como máquinas, 
equipamentos, capacitação técnica e tecnológica. 

O Arranjo Produtivo de Gemas e Artefatos de Pedras de Teófilo Otoni é constituído por 
21 municípios das microrregiões de Teófilo Otoni e Araçuaí e tem como cidade pólo Teófilo 
Otoni, uma das principais do nordeste mineiro. De acordo com Campos (2008), a produção na 
região do APL compreende pedras brutas e lapidadas, artefatos de pedras, jóias e artesanato 
mineral.  

Os mecanismos de governança, fundamentais à sustentabilidade de um arranjo e 
responsáveis pela organização dos atores e ações em torno de objetivos comuns são um ponto 
fraco do APL da região. Existe a concentração de empreendimentos relevantes para o 
contexto econômico local, indivíduos atuando em atividades relacionadas ao setor, porém a 
cooperação entre os atores se apresenta como uma fragilidade que impede o desenvolvimento 
e fortalecimento do APL. A baixa cooperação entre os atores e a cultura do segredo, latente 
entre os mesmos, que dificulta a troca de informações, gera laços frágeis. A governança do 
arranjo se apresenta de forma desarticulada, necessitando de ações efetivas que modifiquem o 
quadro. 

Apesar da articulação e ações conjuntas de diversas entidades para alavancar o Arranjo, 
as diversas fontes pesquisadas mostram que a cidade vem perdendo gradativamente o espaço 
de destaque no mercado e, nos dias atuais, praticamente só o mineral gema em forma bruta 
tem representatividade no mercado internacional, com baixo valor agregado. 

O incentivo ao beneficiamento das matérias primas locais pode ser uma solução para a 
exportação de produtos de maior valor agregado, com retorno mais significativo de recursos 
econômicos para a região. 
 
O Projeto 
 

A Unidade de Inovação Tecnológica/UNIT, implantada em Teófilo Otoni, tem como 
objetivo promover a inovação em processos e produtos de empresas da região, por meio da 
transferência de conhecimento, tecnologia e prestação de serviços técnicos especializados. 

A UNIT conta com a parceria de algumas instituições e atualmente integra o Centro de 
Estudos em Design de Gemas e Joias da Escola de Design – UEMG, cujo objetivo estratégico 
é a transferência de conhecimento e tecnologia que, combinados aos recursos materiais e 
humanos locais, contribuam ao desenvolvimento da Capacidade Tecnológica Própria 
pretendida para a região.  

O Projeto Joias do Mucuri foi uma ação da UNIT, dentro  do projeto Ampliação e 
Consolidação da Unidade de Inovação Tecnológica de Gemas e Artefatos de Pedra de Teófilo 
Otoni (2011) com o objetivo de ampliar a estratégia competitiva dos produtos do APL, por 
meio de renovação criativa e inovação tecnológica. Para atender a esse objetivo foram 
considerados a inserção de aspectos de design alinhados às novas demandas e tendências  do 
mercado para o setor. 
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Desenvolvido nas instalações da UNIT, o projeto contemplou empresas locais que se 
propuseram a trabalhar dentro do conceito de Produção Escola1. Por este conceito, as 
empresas desenvolveriam seus produtos nas instalações da UNIT, acompanhados por técnicos 
relacionados à sua planta produtiva e contando com uma equipe multidisciplinar constituída 
de áreas complementares ao setor. 

Foram consideradas e trabalhadas de forma integrada as principais 
fraquezas/oportunidades locais para o desenvolvimento de linhas de produtos para cinco 
empresas, consideradas as suas características, necessidades e potenciais, dentro das 
condições produtivas existentes. A partir dessa delimitação, foi delineado um posicionamento 
estratégico para cada empresa, dentro das principais tendências de mercado, onde cada linhas 
proposta carregasse, além das características próprias ativadas de cada empresa, aspectos da 
identidade regional de origem, representados pela riqueza mineral disponível e aspectos 
peculiares da região. 

Para representar os produtos desenvolvidos na região segundo os padrões produtivos da 
UNIT Gemas e Joias, foi criada a marca Joias do Mucuri, cujo processo de naming buscou 
associar a natureza dos produtos diretamente à região de origem, o Vale do Mucuri.  

Joias do Mucuri (figura 03) configura-se como uma marca coletiva que identifica 
produtos desenvolvidos com base em referências materiais, culturais e iconográficas da região 
do Vale do Mucuri, conforme os requisitos de qualidade estabelecidos pela UNIT. 

 

 
Figura 03: Marca gráfica do Projeto Joias do Mucuri.  

Fonte: Teixeira, 2011. 
 

Os produtos que atendem aos requisitos do sistema UNIT podem ter o endosso de um 
selo de conformidade da marca (Figura 04), cujo objetivo é refletir e consolidar a identidade 
de origem dos produtos da região no mercado, além de atestar o padrão de qualidade dos 
mesmos. 

1 O conceito de produção escola é baseado na aprendizagem via produção coletiva e uso de novas 
tecnologias. 
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Figura 05: Selo de Conformidade Jóias do Mucuri.  

Fonte: Teixeira, 2011. 
 
 
Outros elementos também relacionados aos aspectos comunicacionais da marca e do 

produto incluem um modelo de embalagem e um de tag (Figura 05), com a função de passar 
ao consumidor as informações pertinentes, e ainda contribuir à fixação da marca junto ao 
mercado. A variação na unidade do projeto tem como objetivo destacar a essência dos valores 
regionais, coerente com a proposta de muitas maneiras de ser o mesmo. 

 

 
Figura 05: Proposta de variabilidade das embalagens e tag Joias do Mucuri.  

Fonte: Teixeira, 2011. 
 

Para reforçar a ligação do Projeto com o território de origem, foram criados os mascotes 
TÉO, FILÓ e TONI (Figura 06). Eles fazem referência ao nome da cidade e às preguiças que 
moram nas árvores remanescentes da Mata Atlântica, na Praça Tiradentes, em Teófilo Otoni. 
Os três personagens foram apresentados utilizando gemas diferentes para ilustrar a 
diversidade material da região. 
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Figura 06: Mascotes Jóias do Mucuri.  

Fonte: Teixeira, 2011. 
 

 

Como mencionado anteriormente, as empresas do arranjo produtivo, que participaram do 
programa de produção assistida, tiveram como orientação estratégica de unidade da marca dar 
ênfase aos aspectos significativos locais, representados no quadro da figura 07. 

 

 
Figura 07: Aspectos mais significativos da valorização estratégica dos produtos Joias do Mucuri.  

Fonte: Teixeira, 2011. 
 

A produção dos protótipos desenvolvidos nas empresas foi acompanhada para correções 
e ou reorientações necessárias. Testados, corrigidos e aprovados, os modelos passaram às 
empresas  para a produção assistida de cada linha. 

O conceito que orientou o projeto foi definido pelas múltiplas identidades do território 
mineiro, representado pelas diferentes demandas e aspectos peculiares de cada uma das 
empresas envolvidas no projeto. As cinco empresas que participaram da produção 
consorciada foram Cristal Gemas, Gemas da Terra, Gems from Brazil,  K Newman e Stone 
Keller, e o resultado dos produtos propostos são apresentados sinteticamente a seguir. 
 
Cristal Gemas 
 

A Cristal Gemas é uma microempresa cujos produtos comercializados tem como 
característica o aproveitamento de detalhes deixados pela própria natureza nos brutos das 
pedras, com o objetivo de fabricar jóias em ouro e prata para mercados externos como 
Estados Unidos, França e Alemanha. A demanda da empresa era um novo produto que 
destacasse a gema em seu estado bruto, particularmente os cristais de berilo e topázio 
imperial. 
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A equipe do projeto apresentou o conceito “Recriação”, desenvolvendo produtos que 
permitem versatilidade de cravação. A solução técnica alcançada explora as irregularidades 
das gemas, sem restringir sua aplicação a tamanhos padronizados. A solução de cravação é 
seu maior diferencial e tem origem no sistema biônico das bromélias como forma de fixação 
das gemas, o que permite sobre uma base padrão aplicar diferentes tamanhos de pedras. 

 

 
Figura 08: Protótipos dos produtos da linha Joias do Mucuri para a Empresa Cristal Gemas. 

Fotografia: Antonio Mattos CEDGEM. 
 

 
 
 
Gemas da Terra 
 

A empresa Gemas da Terra trabalha especialmente com quartzos. Suas atividades 
incluem lapidação, comércio e exportação de pedras preciosas calibradas, seja em lapidações 
tradicionais ou sob encomenda com lapidações especiais. A projetação dos produtos partiu do 
conceito “Inovação” e propôs padrões de facetamento diferenciado, cuja característica é a 
irregularidade das facetas, a serem aplicados nas joias representadas. 
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Figura 09: Protótipos dos produtos da linha Joias do Mucuri utilizando os modelos de lapidação desenvolvidos 
especificamente para a Empresa Gemas da Terra. Fotografia: Antonio Mattos CEDGEM. 

 

Gems from Brazil 
 

Gems from Brazil é uma microempresa familiar que comercializa pedras brutas e anéis 
inteiramente confeccionados em gemas, principalmente compostas, em diferentes variedades 
de quartzos combinados. A demanda da empresa foi o desenvolvimento de uma nova 
tipologia de produtos para aplicação das gemas, refinando seus aspectos formais e ampliando 
sua atuação para joalheria em metais, em particular a prata. O conceito do projeto para a 
empresa foi “Sensibilidade” e a estética formal dos produtos foi definida para destacar a 
qualidade e o refinamento técnico da lapidação em cabochão2, expertise da empresa, além das 
possibilidades de composição modular de seus elementos. 

 
Figura 10: Protótipos dos produtos da linha Joias do Mucuri para a Empresa Gems from Brazil.  

Fotografia: Antonio Mattos CEDGEM. 
 

K Newman 
 

K Newman é uma micro empresa que terceiriza sua produção. Seu foco é o produto em 
grandes formatos com aplicação de gemas. O objetivo da empresa era o desenvolvimento de 
novas linhas de produtos utilizando prata na base dos anéis e pedras em grandes formatos. Em 
cabochão e lapidação diferenciada, as pedras calibradas tem como suporte as mesmas bases, 
otimizando a produção e possibilitando uma variação de cores e de metais. 
 

2 O modelo cabochão é caracterizado por uma superfície curva convexa, em forma de domo, e uma superfície 
plana, que determina sua base ou porção inferior. Os cabochões podem ainda ser duplos, com a base também 
convexa, e apresentar diferentes curvaturas. Disponível em:< 
http://www.ibgm.com.br/admin/_upload/biblioteca/documento/704-ManualLapidacaoDif.pdf> Data de acesso: 
14/08/2013. 
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Figura 11: Protótipos dos produtos da linha Jóias do Mucuri para a Empresa K Newman. 

Fotografia: Antonio Mattos CEDGEM. 
 
 
 
Stone Keller 
 

Fundada em 1996, a Stone Keller trabalha essencialmente com lapidação, realizando 
venda direta e priorizando a qualidade de seus produtos. O proprietário desenvolve os 
modelos de lapidação, área com a qual já conquistou parte do mercado, fornecendo gemas 
exclusivas para joalherias consagradas do país. Seu objetivo é aplicar seus modelos em joias 
próprias. 

Para o desenvolvimento da linha de produtos, a equipe do projeto buscou evidenciar a 
natureza formal presente no trabalho da empresa, com o objetivo de desenvolver produtos 
exclusivos onde possa se destacar o aspecto autoral das gemas da empresa. 

O projeto desenvolvido para a Stone Keller teve como conceito “Ousadia” e, como 
resultado, seus produtos demonstram a alta capacidade técnica e produtiva da empresa, bem 
como o alto nível de qualidade e inovação alcançados. A marca da empresa aparece 
subliminarmente na base formal das joias. 
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Figura 12: Protótipos dos produtos da linha Jóias do Mucuri para a Empresa Cristal Gemas.  

Fotografia: Antonio Mattos CEDGEM. 
 

Com o apoio tecnológico da UNIT, por meio da produção consorciada, foi possível 
desenvolver produtos com maior valor agregado, utilizando processos mais otimizados e 
mercadologicamente mais competitivos. O diferencial dos produtos foi obtido por meio da 
inserção do design e emprego de novas tecnologias produtivas. 

Durante o desenvolvimento do projeto, aspectos e recursos ligados ao território foram 
priorizados, bem como as peculiaridades de cada empresa. O projeto configura-se como um 
modelo de design integrado ao trabalhar os aspectos comuns conjuntamente, a partir do 
processo produtivo UNIT. Os produtos apresentam soluções específicas para os problemas 
identificados de cada empresa, resguardando assim sua identidade individual e garantindo a 
identidade do grupo Joias do Mucuri. Seja na forma inédita de cravação, uma nova aplicação 
e tratamento de material ou a melhoria da performance produtiva com aplicação de novas 
tecnologias. 

Outro ponto importante a ser destacado é a integração entre Universidade e o setor 
produtivo de referência, no caso deste projeto, o de gemas e joias. A transferência e aplicação 
de conhecimento e tecnologia por intermédio da UNIT, uma unidade de interface entre os 
dois setores, aponta para mudanças e perspectivas futuras. 

Os protótipos passaram por uma avaliação de conformidade, fornecendo às empresas um 
reconhecimento formal de qualidade, atestando que os produtos atendem a requisitos 
estabelecidos em normas específicas e regulamentos internos da Unidade para emissão do 
Selo de Qualidade UNIT e utilização da Marca “Joias do Mucuri”.  
 
Aspectos conclusivos 

 
A pesquisa destacou aspectos importantes referentes à inserção do design em APLs do 

setor de gemas e Joias, com destaque para os seguintes: 
Compreensão da necessidade, dentro de um projeto, de se conhecer a história, a cultura, 

as pessoas e as vocações dos indivíduos e suas comunidades, além da importância de sua 
realização de forma participativa, ao invés de assistencialista ou paternalista. A parceria entre 
diversos atores da comunidade é um fator de auto sustentabilidade do projeto. 
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Confirmação de reais possibilidades de inserção de conceitos de design relacionados ao 
território como potencial agregação de valor no âmbito da cadeia produtiva de gemas e jóias. 
A cadeia de valor do setor ainda é pouco explorada devido à sua complexidade, o que, por 
outro lado, amplia as possibilidades de inserir design nos seus vários níveis. Constituída por 
extração, lapidação e comércio de pedras somente, abre uma brecha que pode ser ocupada 
com diferentes propostas e projetos.  

Identificação de múltiplos desdobramentos das possibilidades apontadas na cadeia de 
valor construída a serem aproveitadas em futuros trabalhos relacionados ao setor, em que 
pequenas práticas sustentáveis podem ser aplicadas como solução dentro de um cenário 
possível. 

Os Arranjos Produtivos Locais não são inventados. Eles já existem, precisam ser 
identificados e apoiados por projetos eficazes, que coloquem na mesma linha de trabalho 
atores diversos como empresários, governos e instituições de ensino. Arranjos e territórios 
não são iguais, por isso não é possível estabelecer padrões muito rígidos na execução de um 
projeto de gestão pelo design. Cada aglomerado tem suas especificidades. É preciso entender 
o contexto, a rede de atores que se forma, as vocações, potencialidades e aspectos 
significativos que compõem a história local para buscar soluções adequadas às demandas nas 
diferentes realidades.  

É necessária uma coordenação mais estratégica, em longo prazo. A gestão pelo design 
pode ser o elo entre as diversas áreas do Arranjo, orientando seus objetivos e configurando-se 
como fator critico de sucesso e isso se dá por meio de um trabalho multidisciplinar.  

Os estudos desenvolvidos neste trabalho permitiram confirmar a hipótese apresentada no 
início do projeto, de que a gestão pelo design, no âmbito de APLs é um recurso estratégico de 
organização, otimização da produção e sustentabilidade, consolidando aspectos da identidade 
da região do APL. 
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Lixo sustentável: uma proposta de PSS (Sistemas de 
Produto-Serviço) 
 
Sustainable waste: a proposal for PSS (Product-Service Systems) 
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Resumo 
 
O projeto em questão constitui-se como uma proposta para um melhor aproveitamento dos 
resíduos residenciais, aplicando embasamentos teóricos relacionados ao Sistema Produto-
Serviço, e também da metodologia projetual do Design de Produto, desta forma gerando lucro 
tanto para os moradores, mas também criando um melhoramento na qualidade de vida urbana, 
de forma a conscientizar os envolvidos através de ações específicas mas também propondo 
uma solução prática e viável para o lixo coletado. 
 
Palavras-chaves: sustentabilidade; Sistema de Produto-Serviço; reciclagem  
 
Abstract 
 
This Project consists of a proposal for a better use of residential waste, applyng the 
Theoretical Framework related to the Product-Service System, and also the methodology of 
Product Design, thereby generating income for residents, and also creatingn a improvement 
in urban life quality, to educate those involved through specific actions and proposing a 
practical and viable solution to the garbage colleceted. 
 
Keywords: sustentability; Product-Service System; recycling 
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1. Introdução: 

Nos últimos anos foi percebido grande crescimento de trabalhos envolvendo o design 
junto ao desenvolvimento sustentável, fazendo com que o designer tenha uma nova visão do 
seu papel em relação ao consumo mundial, fazendo com que diversos Designers se dediquem 
ao desenvolvimento de novas metodologias abordando novas problemáticas. 

Segundo Vezzoli (2010) existe hoje uma preocupação que relaciona não só o design 
do produto, mas também diversas questões sociais e ambientais, como o sistema de produção 
utilizado,  tipos de consumidores, aumentando o grau de dificuldade na hora de se 
desenvolver um projeto, por ter questões mais amplas. 

Entre estas novas abordagens, desenvolveu-se o Sistema de produto-serviço (PSS). 
Segundo Silva e Santos (2009) a principal característica do PSS está na mudança do enfoque 
do produto para um conjunto de serviços, com vistas a suprir de modo sustentável a 
necessidade ou os desejos dos consumidores. 

Tischner e Verkujil (2006) citam também que na hora do desenvolvimento do projeto, 
além da preocupação na redução do impacto ambiental, fazem também referencia a 
disponibilidade de produtos e serviços que promovam a qualidade de vida do usuário. 

Existe uma classificação que subdivide o PSS em 3 tipos: PSS orientado ao Produto; 
PSS orientado ao uso e PSS orientado ao resultado. 

 

 

Fonte adaptado de Baines ET al. (2007) e Tukker (2004) 
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O objetivo deste trabalho é buscar o desenvolvimento de um Sistema Produto-Serviço 
que contribua com a causa ambiental do entorno urbano das grandes cidades brasileiras, 
agregando todos os envolvidos no processo, desde os moradores às empresas e associações 
presentes à sua volta. 

 

Através de dados coletados, sabe-se hoje que o cidadão brasileiro produz em média 1,39 
Kg de resíduos por dia, sendo este formado geralmente pelos seguintes materiais: 

 Lixo orgânico: 52% 
 Lixo reciclável: 43%, sendo este formado por: 
 Papel e papelão (maior quantidade) 
 Plástico 
 Metais 
 Vidro (menor quantidade) 
 Outros 

 Outros elementos: 5% 

 Dos 43% que podem ser reciclados, somente 1% é tratado. Além disto, uma estimativa 
recente aponta que o Brasil deixa de lucrar por ano cerca de R$ 4,6 bilhões pela falta de 
reciclagem do lixo, simplesmente depositando a maior parte destes resíduos em aterros, onde 
se amontoam diariamente 200 toneladas em todo o país. Ainda segundo a CEMPRE, 87% do 
lixo é destinado para estes aterros ou lixões, e somente 13% deste lixo tem o destino da 
compostagem ou reciclagem. 

 

 Desta forma, fica claro que é necessário olhar para toda a cadeia produtiva do lixo, 
desde o planejamento do produto, com seus acessórios e embalagem, até o transporte, 
utilização pelo usuário, descarte, coleta dos resíduos, distribuição, entre outros pontos 
importantes 

 

Para reinterar a importância deste projeto, entrou em vigor a Lei Nacional dos Resíduos 
Sólidos, que define que até 2014 todos os lixões deverão ser inutilizados, fazendo com que o 
governo junto com as indústrias, comércio e consumidores se responsabilizem pelo destino 
final do lixo. 

E é justamente neste sistema que se desenvolve este projeto. 

 
2. Desenvlvimento 

 

Através dos vários dados coletados, teve-se a idéia de desenvolver um Sistema Produto-
Serviço que pudesse ser aplicado e oferecido nas grandes cidades brasileiras, especificamente 
em grandes condomínios e edifícios urbanos, visando aproveitar o lixo proveniente destas 
habitações. A cidade escolhida para nosso estudo foi a cidade do Recife, por se encontrar 
atualmente em uma fase de grande desenvolvimento e expansão imobiliária, incentivado por 
diversos fatores, entre eles a Copa do Mundo, que será sediada no Brasil em 2014. Esta fase 
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desenvolvimentista da cidade tem causado diversos transtornos aos moradores da cidade, e a 
gestão da cidade tem mostrado uma certa ineficiência para solucionar diversos problemas, 
entre eles, o do lixo urbano.  

 Dentro deste lixo da cidade, o lixo residencial produzido em condomínios e prédios se 
destaca como potencial passível de solução, por não serem encontradas políticas internas e 
externas ou praticas sustentáveis que regulem este lixo produzido pelos moradores. Fazendo 
um breve cálculo, por exemplo, um conjunto residencial considerado de médio porte situado 
na cidade do Recife, localizado em um bairro de classe média baixa (classes C e D), e 
formado por 4 blocos com 6 edifícios cada, cada edifício com 8 andares e 4 apartamentos por 
andar - totalizando um total de 1304 apartamentos -  gerando cerca de 1.500 Kg de resíduos 
diários por seus moradores. Utilizando valores referenciais (CEMPRE) , em média um 
condomínio poderia gerar até R$ 800,00 diários, quando o lixo tratado de forma adequada.  

 Sendo assim, fica claro que o projeto deverá, ao mesmo tempo, conscientizar e 
envolver as pessoas, através de ações e tarefas específicas, mas também propor uma solução 
prática e viável para este lixo, aliando a coleta, a seleção, a distribuição e a realimentação das 
informações para os envolvidos no sistema. 

Inicialmente foi analisado o ciclo de vida do lixo, de que forma este chega nas residências, até 
o momento de sua retirada. Percebeu-se que na grande maioria dos casos os residentes não 
possuem o costume de separar o lixo,  principalmente pelo fato deles não crerem que o lixo 
terá um destino importante e pensarem que estes serão depositados nos lixões. 
Utilizando metodologias de PSS (Sistema de Produto-Serviço) onde em vez de um 
consumidor adquirir um produto, este adquire um serviço prestado pela empresa, de forma a 
evitar o acumulo de novos produtos, pensou-se em criar um serviço onde os moradores, junto 
com a empresa realizarão um trabalho em conjunto. Para isto analisou-se a tarefa dos 
moradores, de forma a poder facilitar ao máximo a ação destes, e agilizar o processo de 
recolhimento do lixo. Ainda nesta etapa, pesquisou-se para identificar o trajeto que o lixo 
deveria ter para poder ser feita a triagem, onde separam-se cada tipo de lixo, classificados em:  
 
- Plástico 
 
- Papel 
 
- Alumínio 
 
- Vidro 
 
- Orgânicos 
 
O lixo orgânico seguiria posteriormente para a compostagem, onde seria utilizada para 
produzir adubo. 
 
Após a análise da tarefa, realizou-se uma busca por coletores de lixo , para assim poder 
identificar as similaridades entre estes, de forma a desenvolver conjuntos de lixeiras 
padronizadas.  
Sabe-se que os materiais recicláveis, cada um possui uma cor utilizada em lixeiros, para poder 
ser utilizado como padrão universal. 
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Após o estudo realizado, passou-se a etapa de desenvolvimento do projeto. Percebeu-se que 
seria inadequado a separação dos diversos materiais diretamente nas residências, já que 
posteriormente seria realizado uma triagem para poder separar o lixo, desta forma  
economizaria-se tanto em coletores de lixos, quanto no tempo da tarefa a ser realizada. Como 
o público analisado neste caso são moradores de conjuntos residenciais, onde normalmente 
possuem de 4 a 6 apartamentos por andar, percebeu que a melhor forma de armazenar este 
lixo seria: 
 
Em cada apartamento haveria 2 lixeiras, uma para o lixo orgânico, e outro para o lixo 
reciclável. Geralmente uma família de 4 pessoas produzem em média 5 kg por dia, sendo 
necessário então uma capacidade de até 5 litros por lixeira. Em cada andar do edifício haveria 
duas lixeiras maiores, com capacidade de até 50 litros, para poder satisfazer a necessidade de 
4 a 6 apartamentos. 
 
No térreo de cada edifício, haveria 2 contêiner com capacidade de 1000 litros. Neste caso 
objetiva-se que o lixo seja recolhido diariamente, através de um transporte disponibilizado 
pela empresa. Para poder se criar o habito de os moradores depositarem o lixo diariamente, 
seriam realizados palestras nos edifícios, reuniões com os condôminos, além de uma cartilha 
que seria distribuída para os moradores, onde haveria explicações, mostrando os diversos 
benefícios de aderir ao projeto, para poder conscientizar a todos. Dependendo da lucratividade 
da empresa, poderia-se até ser feito um repasse para os condôminos, em forma de abatimento 
no valor do comdomínio, motivando estes a aderir ao projeto. 
 
Este projeto também traria benefícios através de oferecer trabalhos tanto no transporte, quanto 
na triagem, podendo criar empregos para catadores de lixos locais, onde seriam beneficiados. 
Tem que se observar que o projeto seria mais viável quando possuísse parcerias com órgãos 
governamentais. 
 

Após o estudo realizado, percebeu-se, porém que seria inadequada a separação dos 
diversos materiais diretamente nas residências, já que posteriormente o lixo coletado passa 
pela triagem em locais especializados, como cooperativas, associações e órgãos específicos. 
Identificada esta oportunidade, garante-se tanto a economia em coletores de lixos, quanto no 
tempo da tarefa a ser realizada. Desta forma, obtém-se a seguinte proposta: 

 
 Cada apartamento utiliza 2 lixeiras especificas, uma destinada para o lixo orgânico, 

composto por alimentos e materiais biodegradáveis e outra para o lixo reciclável. Em 
média, uma família de 4 pessoas produz cerca de 5 kg de lixo por dia, sendo assim 
necessários ao menos 5 litros por lixeira. 

 Em cada andar do edifício estão localizadas duas lixeiras maiores, com capacidade de 
até 50 litros, para poder abrigar o lixo produzido por 4 a 6 apartamentos. 

 No térreo de cada edifício, estão dispostos 2 contêineres com capacidade de 1000 
litros, encontrados comumente em condomínios e prédios residenciais. Neste caso 
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especifico pretende-se que o lixo seja recolhido diariamente, por meio de um 
transporte disponibilizado pela empresa contratada.  

 De modo a instituir o hábito dos moradores depositarem corretamente o lixo 
residencial, e também como forma de conscientizar e disponibilizar informações 
interessantes acerca do tema, são realizadas periodicamente palestras e reuniões com 
os condôminos, além de disponibilizar uma cartilha informativa ilustrando o papel de 
que cada um deve exercer dentro do seu ambiente. Dependendo da lucratividade da 
empresa ou cooperativa em questão, é previsto um repasse para os moradores, em 
forma de abatimento no valor do condomínio ou outros benefícios, motivando cada 
vez mais a adesão ao projeto. 

 
3. Contribuições 

 
Esta proposta de PSS aborda um problema real encontrado em muitas cidades 

brasileiras: a inexistência de um sistema de coleta seletiva de resíduos residenciais que 
agregue valor, conscientize e faça acontecer a mudança necessária nos hábitos dos cidadãos. 
A oportunidade identificada se torna de extrema importância dado que é notável a quantidade 
de condomínios e residências construídos, mas que de forma inversa não são observados 
esforços para aproveitar o potencial da produção coletiva de lixo que ali se encontra.  

 
O projeto também traz benefícios para os cidadãos, pois permite que cooperativas e 

associações de catadores, por exemplo, possam se organizar e oferecer serviços integrados, 
com a criação de empregos e benefícios até então não proporcionados. 
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Resumo 
 
O registro de um panorama de cultura local e independente pode auxiliar no reconhecimento 
desta como uma manifestação existente, ainda que não legitimada, da expressão cultural de 
grupos sociais em alguns territórios de periferias. Com uma percepção subjetiva de quem atua 
nesse movimento, este trabalho consiste na exposição dos processos de mapeamento das 
atuais produções culturais independentes da Baixada Fluminense, no Rio de janeiro. 
O método apresentado aqui foi conduzido por duas fases, na primeira há um levantamento e 
catalogação dessas práticas culturais e, na segunda, um cruzamento de dados entre os que 
foram obtidos na pesquisa e os oficiais governamentais. 
 
Palavras Chave: mapeamento; manifestação cultural independente; cultura de periferia, 
Baixada Fluminense. 
 
 
Abstract 
 
Registering and cataloging the local culture panorama could assist the recognition of this 
independent scene as real manifestations of culture from the local peripheral territories that 
are actually happening, despite (or even) their acknowledge by official means haven’t 
happened yet. While having the subjectivity of someone from within these moviment, the 
paper consists on the exposition of the mapping process of present independent productions 
in Baixada Fluminense, Rio’s Metropolitan Region, starting it’s organization through the 
cataloging of these actions and analyzing it’s  autonomous character by crossing the data 
obtained researching in the field with official government channels. 
 
Keywords: mapping; independent cultural manifestation; peripheral culture, Baixada 
Fluminense. 
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1 Introdução 
O presente artigo trata de um projeto em desenvolvimento, a ser apresentado como 

conclusão de graduação em design pela estudante Elaine Rodrigues, sob orientação da Prof. 
Zoy Anastassakis, na Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Esdi/UERJ). Tal projeto tematiza as produções culturais independentes da 
Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Aqui, descrevemos parte do processo de projeto, com 
ênfase para as etapas de mapeamento, desde a identificação e reconhecimento dessas práticas 
culturais, organização e classificação de dados, bem como as análises das associações de 
dados feitas entre as informações recolhidas na primeira parte desta pesquisa e outras 
secundárias, referentes a cultura e a cidade. Além disso, se expõe também a metodologia de 
pesquisa feita com suporte de representação visual, que serviu tanto como instrumento de 
estudo, como a própria análise. 

Outro aspecto relevante é que a primeira autora assume seu papel atuante dentro do 
campo de pesquisa, como participante e moradora de uma dessas cidades. Ou seja, se trata de 
um trabalho em que Elaine Rodrigues se coloca a partir de uma dupla perspectiva, seja como 
pesquisadora, ou como partícipe do universo pesquisado, assim como sucedera à Zoy 
Anastassakis, durante o desenvolvimento de sua pesquisa de doutorado (Anastassakis, 2011), 
em que investigava os processos de institucionalização do design no Brasil a partir de uma 
análise da constituição de uma determinada historiografia desse processo. 

O presente trabalho tem a intenção de tornar visíveis as produções culturais locais 
independentes, ou seja, que acontecem sem suporte governamental, evidenciando, assim, a 
relevância que elas possuem em seu contexto social local, discutindo como elas contribuem 
para a valorização das identidades culturais locais e das relações afetivas entre pessoas e 
lugares. Além disso, também reconhecemos como motivação de projeto a tentativa de 
contribuir para a superação dos estigmas sociais negativos vinculados aos municípios desta 
região e, principalmente, para demonstrar a força e a autonomia do panorama cultural dessas 
cidades. 

 
2 Baixada Fluminense 

 
2.1 Cidades 

O estado do Rio de Janeiro é dividido em oito regiões e aquela que possui a maior 
parte da população do estado é a Região Metropolitana. Além de ter a própria capital como 
uma de suas cidades, nessa região também se localiza o conjunto de cidades conhecido como 
Baixada Fluminense, composto por doze cidades (Duque de Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu, 
São João de Meriti, Belford Roxo, Magé, Japeri, Guapimirim, Mesquita, Queimados, Itaguaí 
e Seropédica). 

Essa região é considerada a periferia da metrópole por enfrentar os mesmos problemas 
que qualquer outra periferia possui, a ausência do básico. Desde saneamento, passando pela 
saúde, educação, transporte, emprego e chegando até o item mais básico que é a habitação. O 
maior exemplo deste quadro era a existência do maior aterro sanitário da América Latina, o 
Jardim Gramacho, em uma dessas cidades, Duque de Caxias.  

A incoerência do estigma de periferia dessa região é ter presença de algumas cidades 
com forte atuação industrial e com PIB’s equiparados, e até superiores, ao da capital 
fluminense e não conseguirem elevar, ao mesmo nível, o desenvolvimento sócio-cultural 
dessas cidades. Sendo apenas mais um reflexo da concentração de renda e da desigualdade 
social características das cidades brasileiras. 
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2.2 Cultura urbana independente 
Contudo, além das características sociais, é preciso considerar a especificidade da 

região também em termos de sua produção cultural, assim como comenta Heraldo HB, um 
dos principais agentes culturais da Baixada. Para ele, são notáveis tanto a despretensão quanto 
a riqueza das expressões culturais originárias desses territórios: 

 
Como uma espécie de 3x4 do país, a Baixada revela o Brasil em miniatura. Uma 
enorme riqueza natural, um povo formado por gente de vários cantos do país e do 
mundo, uma riqueza econômica morando ao lado da miséria material, uma elite que 
ganha dinheiro aqui e mora fora, uma das maiores concentrações de renda do país. E 
uma criatividade que é meio inexplicável sem recorrer a alguma dessas teorias 
loucas como a Estética da Fome, de Glauber. A beleza vertendo a diversidade (HB, 
2013, p. 112). 

 
A característica espontânea com que surgem as manifestações culturais independentes 

nessa região poderia ser atribuída à exaustão pela espera de investimento e incentivos para a 
cultura do poder público local, bem como à tentativa dos moradores de se tornarem ativos 
nesse cenário, organizando e realizando as próprias ideias, no anseio de fazer algo que possa 
ter importância para o território. 

Em alguns casos, a sustentação dessas produções é viabilizada apenas através das 
redes de relacionamento sociais, na utilização de espaços públicos abertos, como praças ou 
em bares, ainda fruto da articulação da rede, e na convicção do valor que ela tem naquele 
lugar. 

Por este motivo, talvez, a esse movimento autônomo caiba o status de 'amador', que é 
o aspecto que o torna invisível, assim como afirma Marcus Faustini sobre o campo da cultura 
da cidade do Rio de Janeiro. 

 
O fluxo de sujeitos e atores sociais estimulados pelo campo da cultura na cidade do 
Rio de Janeiro foi organizado e modulado nas últimas décadas principalmente pelo 
ambiente de mercado. (...) Isso significou, no senso comum, que tudo que não era do 
mercado era considerado 'amador' e não um outro campo (FAUSTINI, 2012, p. 
168). 

 
Embora, no caso da Baixada Fluminense, existam algumas produções que também 

prestam algum tipo de serviço que se caracteriza como de mercado, a grande maioria não tem 
como fim o lucro financeiro. 

Outro aspecto fundamental dessas ações culturais locais é a contribuição delas para a 
construção de uma identidade cultural através da valorização das expressões artísticas da 
região, estimulando uma espécie de autoconhecimento, em uma ação de desconstrução dos 
conceitos de ausência cultural, criados externamente, e de reconhecimento dessas práticas 
culturais como parte da singularidade característica da população dessas cidades. 

 
3 Mapeamento 
 
3.1 Cultura e visualização espacial 

A transformação de dados textuais em representação visual faz com que a leitura sobre 
um determinado contexto se amplie, na medida em que se busca reunir o máximo de 
informações sobre tal tema no mesmo espaço, aprofundando e complexificando a discussão 
em torno dele. 
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No caso da cultura, o resultado dessa visualização ajuda a entender as particularidades 
desse campo quando ambientado em cenários como histórico, geográfico, mercadológico e 
político. Ou ainda, auxilia na compreensão da dinâmica sociocultural, como diz Soares: 

  
Observando a espacialização da produção simbólica (relacionada às manifestações 
culturais como o cinema, teatro, dança e música) é possível atribuir formas e 
funções, reconhecer a centralidade de determinados espaços e a identidade desses 
centros, bem como a identidade desses por parte dos diversos grupos sociais (que a 
sua maneira se apropriam do espaço construindo sua territorialidade), por meio de 
suas atividades e de suas redes e articulações (SOARES, 2010, p. 8). 

 
O efeito que isso causa é o levante de um debate ainda maior sobre o que é cultura e 

que atenção tem sido dada a essa área. Assim, no presente estudo entendemos o mapeamento 
como uma forma de pesquisa e representação que apresenta rendimento para o conhecimento 
sobre uma localidade a partir da perspectiva do design.  

Nesse sentido, investimos em um mapeamento que pretende ao mesmo tempo: 1) 
contribuir para uma análise qualitativa de uma determinada produção cultural regional, 
atribuindo aos pontos culturais locais, que em escalas maiores passariam despercebidos, 
nitidez e força; 2) discutir as possibilidades de diálogo efetivo entre design e sociedade, 
através do pensamento visual, próprio desta área de conhecimento. Além disso, através de um 
trabalho deste tipo, consegue-se compor uma zona comum de regiões que possuam 
características semelhantes a partir de diversos pontos de vistas. 

Para tal, foram utilizados alguns recursos de comunicação visual, como a criação de 
códigos visuais associados as produções culturais, que auxiliaram na catalogação e 
organização destes, e infografias que faziam referência direta a esses códigos. Empregando-os 
tanto em suportes reais, como mapas geográficos, quanto imaginários, como mapas de redes 
de relacionamentos. 

Desse modo, o mapeamento assume, então, uma posição tanto de meio como de 
próprio fim, pois serviria tanto como direcionamento para a construção da pesquisa, 
auxiliando na compreensão dos atores envolvidos no movimento cultural, quanto como 
suporte final de representação visual, resultante das análises iniciais dessa organização, que, 
contudo, viabilizaria a provocação de novas análises. 

Outra característica do mapeamento é que ele pode se tornar útil para o registro de 
uma organização existente durante determinada época, possibilitando a oportunidade de 
memorizar parte da história de uma sociedade. Entretanto, quando se trata da documentação 
de áreas de natureza intangível e fluida, como a cultura, um simples mapa – que se prestaria 
como um dos suportes para a representação visual de um mapeamento - pode não cumprir 
plenamente com sua função. Sobre isso, Soares afirma: 

 
O mapa realmente engessa, torna estático, aquilo que há de dinâmico na sociedade e 
suas manifestações culturais. Mas ele por si só, como ferramenta gráfica de 
simplificação da realidade, fruto da cultura, também serve como instrumento de 
inventário e descrição, e como acervo de memória (SOARES, 2010, p. 12). 

 
Portanto, a escolha dos modos de visualização do mapeamento parece-nos ser questão 

central em um trabalho como este, uma vez que os modos de representação dos dados 
recolhidos em pesquisa de campo e da análise determina as próprias possibilidades de análise, 
contribuindo de forma determinante para a investigação das questões. 
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3.2 Método de trabalho 
A forma com que este trabalho deveria conduzir a pesquisa sobre cultura nesta 

dimensão local está diretamente relacionado com a proposta de mapa cultural de Soares: 
 

O trabalho de pesquisa na geografia cultural quase sempre esbarra em caracteres 
demasiadamente subjetivos. Tal subjetividade é inerente à diversidade de 
interpretações atribuídas à existência humana, relacionada também ao papel da 
imaginação nestas obras. Por isso é indispensável o levantamento de dados 
quantitativos e qualitativos no setor cultural – relacionado tanto à cadeia produtiva 
quanto à circulação de bens e serviços culturais em diferentes escalas. (SOARES, 
2010, p. 13) 

 
Nesse sentido, a pesquisa está sistematizada em duas partes, a primeira é centrada na 

identificação das produções culturais localizadas na região da Baixada Fluminense, no 
levantamento de dados básicos e, em seguida, na classificação, organização e catalogação das 
mesmas. A segunda parte reúne algumas informações obtidas na primeira e as relaciona entre 
si e com dados governamentais sobre as cidades e cultura, adotando critérios mais específicos 
de associação na utilização dos dados básicos. Portanto, pode-se dizer que a primeira parte é 
denominada como qualitativa, pois se refere aos atributos particulares de cada produção 
cultural e a segunda, quantitativa, pois é relativa à porção de dados combinados. 

 
4 Aplicação metodológica 
 
4.1 Catálogo 

O catálogo que se pretende formular a partir desse processo de mapeamento é 
resultado da pesquisa de produções culturais construída a partir de três estágios: identificação, 
levantamento de dados básicos e organização. 

 A identificação foi feita, a princípio, com base no conhecimento prévio de Elaine 
Rodrigues sobre o cenário cultural independente da Baixada Fluminense e seguida por 
pesquisas com alguns desses produtores locais na busca de outras produções ainda não 
percebida. No percurso da pesquisa, foram identificados dois traços muito fortes neste 
panorama cultural, uma intensa rede de relacionamentos e a sobreposição de produções 
através da participação de produtores em coletivos comuns, circunstâncias que facilitaram o 
reconhecimento das produções. Outro recurso utilizado para a identificação foram as 
pesquisas de festivais e eventos que abrem espaço para expressões artísticas da Baixada 
Fluminense. 

Posteriormente, foram criadas fichas que continham dados básicos sobre essas 
produções, informações sobre início das atividades, o nome dos organizadores, as cidades 
onde aconteciam, ou que estavam relacionadas diretamente com as produções, o tipo de 
atividade, se contava com algum apoio ou patrocínio e qual, a periodicidade e um pouco sobre 
a história. Nesta fase, o levantamento de dados foi viabilizado através de interação direta com 
produtores quanto através das informações oferecidas pelas produções através dos próprios 
sites, blogs e páginas do Facebook. 

Logo após o início da catalogação dessas produções, impôs-se a necessidade de 
compreender o que elas representam quando postas em conjunto. Além disso, nos 
questionamos sobre os modo com que elas poderiam ser agrupadas, na forma de diversos 
outros subconjuntos. Foi com esta intenção que foram criados os diálogos entre as 
informações textuais e descritivas sobre as produções culturais e suas possíveis 
representações visuais. 
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À princípio, tentou-se estabelecer a relação de categorias com essas produções, por 
meio dos recursos de cores e ícones que dariam significado a elas quando fossem 
referenciadas na organização do catálogo, bem como, na etapa de associação de dados. 

Para a organização e classificação foi utilizado como parâmetro o método de 
ordenação de atividades culturais da pesquisa "Cultura em números: anuário de estatísticas 
culturais - 2ª edição". A partir de tal pesquisa foram criadas três grandes classificações 
"Grupos Artísticos", "Eventos" e "Espaços Culturais". 

O catálogo final possui, até então, cerca de 35 produções mapeadas, e segue a seguinte 
estrutura: Grupos artísticos - Literatura (Coletivos literários), Teatro (Companhias de teatro), 
Música (Cantores e Bandas, Produtores Musicais, Selos musicais), Audiovisual (Cineastas, 
Cineclubes, Web TV, Produtores de filme), Produção e Gestão Cultural (Coletivos de 
produtores) e Dança (Companhias de dança); Eventos - Literatura, Música, Audiovisual e 
Teatro; Espaços Culturais. 

E para a ordenação visual, foram relacionadas cores a cada tipo de atividade mapeada. 
Ou seja, para as atuações relacionadas a literatura, foi usada a cor verde somada a um ícone 
que a representaria e, do mesmo modo, tal ícone seria aplicado às outras atividades dentro das 
classificações "Grupos Artísticos" e "Eventos". Já "Espaços Culturais" associava-se apenas à 
cor vermelha, não se relacionado diretamente a nenhuma atividade cultural. 
 
4.2 Análise de dados 

Com o suporte das informações catalogadas foi possível pensar em maneiras de se 
fazer compreender as condições dessas produções comparando os dados entre si ou com 
outros dados externos, utilizando a visualização de dados para ressignificar todos esses 
elementos, explorando outras informações não relatadas na pesquisa.  

Os resultados das análises de dados obtidos até aqui podem ser separados de dois 
modos, um se refere às relações criadas apenas com as informações retiradas do catálogo e o 
outro, àquelas elaboradas do diálogo de informações do catálogo com dados governamentais. 

As análises feitas a partir dos dados do catálogo colaboraram com a identificação das 
características dessas produções. Com isso, foi possível mensurar a intensa rede de 
relacionamento entre os produtores, relacionando-os com suas respectivas produções e 
atividades culturais, a linha do tempo de surgimento das produções, cujo resultado mostrava o 
volume de fundações destas em alguns períodos concentrados, a quantidade de produções que 
contavam, ou não, com apoio e patrocínio, separando os tipos de ajuda e a periodicidade 
dessas produções. 

Com o estudo feito por meio das associações de dados do catálogo e do governo, 
pode-se situar espacialmente essas produções, localizando as porções de atuação cultural nas 
cidades. Também se verifica a influência das gestões públicas no aparecimento dessas 
produções culturais. E percebe-se a relação entre o volume de alguns tipos de atividades 
culturais na Baixada Fluminense e o direcionamento por área cultural dado aos editais da 
Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro. 

Além de servir como forma de representar os resultado da pesquisa, revelando 
algumas informações antes encobertas, essas visualizações também provocaram ainda mais 
questionamentos, incentivando, assim, por consequência, novas investigações.  
 
5 Considerações Finais 

Através de um trabalho de mapeamento é possível tornar visível a presença de um 
movimento em algum território, detectando os pontos de ação, os efeitos da dinâmica dessas 
práticas e o perfil que constitui essas ações. Bem como contribuir para o registro desse 
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movimento que, dentre as manifestações reconhecidas no campo cultura, tem, ainda, um lugar 
periférico, e por isso pouco documentado e discutido. 

Logo, este trabalho tentou contribuir para que as produções culturais independentes 
locais da Baixada Fluminense fossem reconhecidas, tornando-as visíveis e evidenciando, 
assim, a relevância que elas possuem em seu contexto social local, discutindo como elas 
contribuem para a valorização das identidades culturais locais e das relações afetivas entre 
pessoas e lugares. 

O resultado do entendimento deste mapeamento como um todo é a importância que 
tais produções representam na forma de produzir conteúdo cultural da periferia para a 
periferia, valendo-se das próprias limitações e das redes de relacionamentos sociais como 
método para se manterem vivas, criando novos modos de ser também para as suas realizações.  

Como contribuição para o campo do design, percebeu-se o potencial de explorar a 
pesquisa em design para comunicação visual para além da sua (reconhecida) dimensão de 
representação informacional, entendendo que o design, por meio da comunicação visual, pode 
tornar-se também agente provocador de novos modos de perceber e discutir as dimensões da 
sociedade e da cultura. 

Contudo, deve-se ressaltar que esta comunicação trata da primeira parte do projeto de 
conclusão de graduação de Elaine Rodrigues e ainda se encontra em processo de construção. 
Assim sendo, as próximas etapas a serem alcançadas são o término da etapa de catalogação e 
de criação de associação com  outros dados governamentais e a elaboração de um projeto 
gráfico que, apresentando os dados coletados e a análise deles derivada, represente 
visualmente a estética da cultura independente da Baixada Fluminense. 
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Resumo 
 
O artigo propõe uma reflexão teórica sobre o processo metaprojetual, uma “plataforma de 
conhecimentos e competências”, que sustenta e orienta a atividade projetual em um cenário de 
constante mutação (DE MORAES, 2010) e sua contribuição como gerador de conhecimento 
dentro de uma empresa de TI, se configurando como objetos de aprendizagem permanente. 
Neste cenário a intranet (rede interna de computadores) surge como um instrumento possível 
para a comunicação e armazenamento de informações metaprojetuais para as organizações. O 
artigo baseia-se no estudo de um case de uma empresa de TI (PROCERGS/RS). 
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Abstract 
 
This paper proposes a theoretical reflection on the metadesign process, a " knowledge and 
skills platform", which supports and guides the design activity in a constantly changing 
scenario and its contribution as a generator of knowledge within an IT enterprise and 
generating objects of lifelong learning. In this scenario the intranet (internal computer 
network) emerges as a possible tool for communication and information storage for 
metadesign informations for organizations. The article is based on a case study of an IT 
company (PROCERGS / RS). 
 
Keywords: metadesign, intranet, digital repository, learning object. 
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Introdução 
 

O processo de projeto pode ser dividido em duas partes: a fase do projeto 
propriamente dita onde se executa uma idéia e a fase de metaprojeto, que a antecede.  A fase 
de projeto se refere à tangibilização de conceitos e ideias e no detalhamento do sistema-
produto/serviço e a fase de metaprojeto segundo Celaschi e Deserti (2007) objetiva a 
formulação de pesquisas de informações que conduzem a refletir sobre o problema a ser 
solucionado. 

Como afirma Dijon de Moraes (2010), o metaprojeto surge como uma possível 
referência projetual para os cenários complexos. Segundo De Moraes (2010, p.219) esta 
referência “atua como uma plataforma de conhecimentos que considera as referências 
materiais e imateriais, tangíveis e intangíveis, objetivas e subjetivas e que promove redes e 
relações, bem como interfaces inovadoras para produtos e serviços”. É objetivo do 
metaprojeto propiciar um mapa conceitual a partir de uma plataforma de conhecimentos 
configurado em uma proposta conceitual para um novo produto/serviço, ou a realização de 
uma análise corretiva, em um produto ou serviço já existente, (DE MORAES, 2010). 

Por seu caráter abrangente, o metaprojeto vai além de toda a potencialidade do design, 
proporcionando um articulado e complexo sistema de informações relacionadas que serve de 
guia durante o processo projetual.  

Em uma escala cronológica, o metaprojeto se realiza anteriormente ao projeto, por 
meio de pesquisa (principalmente de natureza qualitativa), que possibilita análise dos atores 
externos constituintes das redes de interação mercadológicas conjuntamente à organização 
que se encontra sob o foco projetual.  

No entanto sua contribuição ao projeto como fonte permanente de referências 
extrapola essa fase anterior e pode acontecer em diferentes momentos do processo de projeto 
não somente em seu início, mas em boa parte dos momentos de tomada de decisão ao longo 
do processo. Assim sendo percebe-se o processo metaprojetual como uma base de recursos, 
ferramentas, conhecimentos e competências que possibilitam a reflexão e o questionamento 
permanente sobre o problema de design a ser resolvido, possibilitando deste modo diferentes 
abordagens e atribuindo ao designer um papel estratégico na organização, pois que começa a 
questionar “o que fazer” juntamente como o “como fazer”. 

Neste artigo a observação se foca nas duas pesquisas iniciais que fazem parte do 
processo de metaprojeto, onde se realizam pesquisas para alimentar o projeto e fornecer 
subsídios aos projetistas. Um tipo de pesquisa que visa à obtenção de informações referentes 
ao mercado, ao público-alvo e à empresa em si, denominada "pesquisa contextual"; outra num 
sistema abrangente de referências projetuais, denominada "pesquisa blue-sky" (CELASCHI E 
DESERTI, 2007; CAUTELA 2007). 

Ainda de acordo com De Moraes (2010) o metaprojeto se apresenta como um modelo 
de intervenção possível como abordagem transdisciplinar que pesquisa, interpreta e produz 
novos significados, decodificando os diferentes conhecimentos, configurando-se deste modo 
em um suporte para a reflexão durante o processo projetual. 

A possibilidade de conhecimento do contexto onde a empresa atua (pesquisa 
contextual) não somente no presente e no futuro, mas também em situações diversas da atual 
(cenários), configuram recursos importantes para que a empresa possa assumir um 
posicionamento estratégico diferenciado e possa fomentar internamente a inovação. No 
entanto esse conhecimento gerado no processo metaprojetual precisa estar disponível à 
empresa, precisa ser armazenado de maneira organizada e compartilhado para que possa ser 
acessado de acordo com as demandas da organização. Neste sentido é preciso que existam 
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repositórios e formas de acesso (veículos) para que estas informações possam ser 
armazenadas e disponibilizadas. 

Segundo Deserti a gestão do conhecimento parece justamente ser uma das 
possibilidades mais significativas de desenvolvimento de instrumentos e técnicas gerenciais 
no atual quadro competitivo. (CELASCHI, DESERTI, 2007, p.64). Assim sendo o presente 
artigo apresenta a intranet, rede interna de computadores exclusiva de uma empresa, como um 
instrumento que pode ser ao mesmo tempo o repositório, através de bancos de dados e o 
veículo de disponibilização das informações metaprojetuais através de sua rede e interface 
gráfica para toda a empresa. Pretende-se com isso avaliar a possibilidade de uma intranet 
recolher, processar e disponibilizar informações metaprojetuais nestas plataformas. 

Tal possibilidade ajuda a compreender a importância do metaprojeto como um 
instrumento fornecedor de referências contínuas para a atividade de projetação e 
aprendizagem e da intranet como um veículo e repositório destas informações. Se tornando 
assim um objeto importante para a gestão de conhecimento da empresa. 
 
1 – Conceituando Informações Metaprojetuais 

 
Uma abordagem possível para entender o processo de projeto (Design) é que este pode 

ser dividido em duas grandes etapas: uma etapa chamada de Metaprojetual e outra Projetual 
propriamente dita. 

Nessa abordagem do processo, a etapa metaprojetual acontece enquanto uma 
“plataforma de conhecimento que sustenta e orienta a atividade projetual” (DE MORAES, 
2010). A idéia de metaprojeto insere-se em um espaço altamente dinâmico e em constante 
mutação que caracteriza tanto a complexidade do ato de projetar como a complexidade da 
sociedade contemporânea (SCALETSKY e PARODE 2008). 

Assim sendo, o processo metaprojetual normalmente possui duas fases iniciais que 
fornecem subsídios para o ato de projetar que são a pesquisa contextual e a pesquisa blue-sky. 
Estes dois tipos de pesquisa fornecem dados sobre o contexto que a empresa atua, seu 
público-alvo e seus produtos/serviços (pesquisa contextual) e um sistema de referências e 
estímulos criativos para o processo de projetação (pesquisa blue-sky).  

Estes dois tipos de pesquisa fornecem informações importantes não somente para o 
processo de projetação de um artefato, mas para toda a organização ou empresa, pois amplia o 
conhecimento da empresa sobre si mesma e sobre o mercado em que atua.  

Para compreender quais tipos de informações são geradas nestas fases metaprojetuais 
é importante definir com maior profundidade os conceitos de pesquisa contextual e pesquisa 
blue-sky. 

 
1.1 - Pesquisa Contextual e Pesquisa Blue-sky 
 

A pesquisa contextual tem por objetivo levantar o maior número de informações sobre 
a empresa em si, o público-alvo que atende, e o mercado em que atua, suas características e 
atores. A pesquisa contextual tem uma ligação estreita com o briefing e o contrabriefing e visa 
estabelecer um panorama o mais completo possível do espaço competitivo que a empresa 
atua. 

Este tipo de pesquisa metaprojetual pode ser considerado cronologicamente como uma 
etapa anterior a pesquisa blue-sky e está mais relacionada ao problem setting ou definição do 
problema de design, por isso sua relação estreita com o briefing e contrabriefing que seria um 
esclarecimento do briefing inicial com uma melhor definição de objetivos do projeto. 
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A pesquisa blue-sky por sua vez se configura num sistema que fornece estímulos 
iconográficos tanto em setores relacionados ao projeto como em setores distintos, analisa 
imagens, vídeos, ilustrações e tendências e assim cria cenários possíveis.  

Essas imagens passam por critérios de seleção e escolha, sendo ligadas umas as outras 
por associação. A imagem na pesquisa blue-sky tem um papel de um “dispositivo, um signo 
produtor de sentidos que nos leva a construir conceitos” A peculiaridade dessa pesquisa de 
referências é que a busca e organização destas informações não se encontra no universo do 
problema de design, mas essencialmente fora deste. Sendo assim, por mais distante que as 
referências estejam do problema de design, algum nível de relação essas devem estabelecer 
com o mesmo. (SCALETSKY e PARODE 2008). 

Este sistema de referências visuais fornecido pela pesquisa blue-sky está mais 
relacionada ao problem solving, pois fornece subsídios para a criação de uma solução para o 
problema de design e, se não chega a esse nível, pois que é referência, deve pelo menos 
inspirar a criação com informações relevantes. 

Tanto a pesquisa contextual quanto a pesquisa blue-sky, etapas iniciais do processo de 
metaprojeto, fornecem um grande número de informações importantes para a empresa não só 
conhecer melhor seu espaço competitivo de atuação, mas também auxilia a perceber 
tendências sobre como a empresa pode inovar, porém  estas informações levantadas no 
momento de cada projeto não restringem sua importância a este momento. Percebe-se que 
estas informações tanto de contexto quanto de referência podem servir para a organização em 
diversos processos seja de projeto, seja de gestão (posicionamento estratégico).  

Por isso estabelecer um espaço para armazenamento e difusão destas informações 
metaprojetuais para toda a empresa como um repositório digital é importante para o 
reaproveitamento contínuo destas informações, otimizando os processos de pesquisa e 
desenvolvimento dentro da empresa. Assim as informações coletadas nesses processos podem 
configurar um banco de dados de casos, uma maneira de contribuir com o patrimônio e com a 
gestão de conhecimento da empresa e de gerir este conhecimento de modo a proporcionar a 
empresa conhecimentos para inovar e reinventar sua maneira de atuar no mercado de forma 
permanente. 
 
2 - Processo de Desenvolvimento de soluções em TI na PROCERGS/RS 

 
A empresa estudada neste artigo (PROCERGS) embora não utilize formalmente as 

etapas descritas acima com estas nomenclaturas (contextual e blue-sky), possui um processo 
de desenvolvimento de soluções de TI bastante semelhante. Consideraremos neste artigo 
soluções de TI como desenvolvimento de sites, portais, intranets e sistemas on line, atividades 
da empresa aonde o design tem um papel mais significativo e até mesmo estratégico. 

No processo de desenvolvimento das soluções de TI observado na PROCERGS 
percebe-se o mesmo sentido de atividades para resolução do problema. Primeiramente a 
equipe de desenvolvimento recebe um briefing do cliente sobre a solução a ser desenvolvida, 
no entanto estes briefings geralmente fornecem uma idéia vaga, imprecisa do que se deve 
desenvolver para resolver o problema.  

Assim sendo após o briefing se inicia uma pesquisa contextual para levantar mais 
informações sobre o cliente, o mercado que ele atua, suas características como organização 
produtiva, perfis dos públicos-alvo. Após a realização deste levantamento se inicia uma 
pesquisa referencial que tem por objetivo analisar a concorrência, clientes semelhantes e 
soluções que foram adotadas em casos semelhantes, análise de imagens relacionadas ás 
atividades do cliente (pesquisa iconográfica e de estímulos para a criação). Com base nessas 
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informações e no briefing, se inicia o processo de desenvolvimento de um layout ou 
configuração visual para o site, portal ou sistema on line.  

A fase de layout no desenvolvimento de soluções de TI na PROCERGS pode em uma 
analogia ser comparada a fase de prototipação, onde, com base nas informações coletadas e 
no briefing o designer pode definir uma arquitetura das informações (diagramação das 
informações) e uma programação visual (forma, cor, ilustração) de modo a apresentar ao 
cliente uma configuração visual possível para atender ao briefing proposto. 

No entanto todas as informações levantadas durante estas etapas são utilizadas durante 
o processo de projeto da solução e não existe na empresa uma preocupação em armazenar 
estas informações de forma que permitam a reutilização por outras equipes em outros 
projetos. Ou seja, cada projeto faz um levantamento amplo de informações contextuais e 
referenciais e isso não é compartilhado com as demais equipes de projeto o que configura um 
mau uso destas informações, pois a cada projeto novas pesquisas são demandadas e o 
processo de desenvolvimento não tem uma utilização produtiva destas informações o que 
onera os processos de pesquisa e desenvolvimento.  

A empresa estudada possui uma rede interna (intranet) para informações relevantes 
para seus colaboradores, essa intranet é integrada a diversos bancos de dados de conteúdos e 
inclusive um subsite dentro da intranet se chama Site do Desenvolvimento e tem por premissa 
fornecer, ferramentas tecnológicas e metodologias para desenvolvimento das soluções da 
empresa, Atuando como um suporte ao processo de projetação das soluções. No entanto esta 
intranet e este subsite não armazenam as informações levantadas nas etapas iniciais de cada 
projeto e servem basicamente ao propósito de informar aos funcionários sobre diretrizes 
tecnológicas que devem ser seguidas pelo desenvolvimento e informações institucionais, sem 
uma relação maior com o processo de desenvolvimento. 

Ao observar a intranet PROCERGS e sua relação com o processo de desenvolvimento 
da empresa, percebe-se que sua utilidade poderia ser mais incentivada e seus processos de 
classificação e armazenamento das informações poderia ser mais bem organizado, para que a 
intranet se tornasse uma fonte de referências permanente e de mais fácil utilização e acesso 
por parte das equipes desenvolvedoras e demais setores da empresa. 

Mas embora apresente essa limitação em sua utilização e organização das 
informações, a intranet apresenta características que demonstram seu potencial para ser este 
instrumento fomentador da inovação e suporte para armazenamento e disponibilização das 
informações metaprojetuais, já que se integra facilmente a diferentes bases dados e veicula os 
mais diversos formatos de informação. 

 
3 - Disponibilizando as informações metaprojetuais 

 
A pergunta que norteia este artigo é: Como tornar disponível para a empresa as 

informações coletadas na fase metaprojetual (pesquisa contextual e pesquisa blue-sky) de 
modo que estas se tornem objetos de aprendizagem dentro da organização e possam ser 
reaproveitadas e atualizadas configurando um instrumento útil na gestão do conhecimento na 
empresa? 

Para responder a esta pergunta alguns conceitos precisam ser revistos para que se crie 
um contexto de análise da questão e se perceba a importância da criação de mecanismos para 
armazenamento e disponibilização destas informações.  

Armazenar somente as informações não basta, pois devido ao seu grande volume e 
tipos diferenciados, precisa existir um padrão de organização das informações, uma 
classificação que facilite o seu acesso e mesmo sua atualização em outras ocasiões. Para que 
isto aconteça é necessário, além de se estabelecer este padrão de organização das informações, 
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a utilização de instrumentos que facilitem o armazenamento, a organização e a 
disponibilização destas informações para toda a organização.  

Neste sentido os bancos de dados e os repositórios digitais se apresentam como 
recursos importantes para desempenharem esta tarefa. 

 
3.1 – Bancos de Dados,  Repositórios Digitais, Intranet e Objetos de 
Aprendizagem 
 

Banco de dados é um conjunto de informações relacionadas entre si, referentes a um 
mesmo assunto e organizadas de maneira útil, com o propósito de servir de base para que os 
usuários recuperem informações, tirem conclusões e tomem decisões. É ainda um conjunto de 
registros (documentos) dispostos em uma estrutura regular que possibilita a reorganização dos 
mesmos e a produção de informação.  

Um banco de dados normalmente agrupa registros utilizáveis para um mesmo fim e é 
usualmente mantido e acessado por meio de um software conhecido como Sistema 
Gerenciador de Banco de Dados. (KORTH, 1994). Deste modo apresentam-se como 
instrumentos úteis para armazenamento e organização das informações geradas nas etapas 
iniciais do processo de metaprojeto.  

Porém essas informações não possuem um formato padrão e podem se apresentar de 
diversas maneiras seja em textos, fotos, vídeos, arquivos de áudio, ilustrações, tabelas 
estatísticas, etc, e, além disso, precisam ser acessadas de maneira facilitada para se tornarem 
úteis nos processos de desenvolvimento. Neste sentido mais do que um banco de dados com 
sistema de gerenciamento, que resolve a questão do armazenamento das informações, é 
preciso disponibilizar estas informações e tal necessidade pode ser resolvida com a utilização 
de repositórios digitais e de redes. 

Um repositório digital por sua vez é constituído por documentos primários que são 
digitalizados ou que já estão em ficheiros eletrônicos, sob a forma material (disquetes, CD-
ROM, DVD), na Internet, permitindo o acesso à distância. Neste conceito está implícita a 
ideia de organização formada por serviços e recursos com objetivo de selecionar, organizar e 
distribuir a informação, para conservar a integridade dos documentos eletrônicos (COELHO, 
2010). 

O Repositório Digital possibilita acessar remotamente através de um computador com 
ligação em rede e, ao mesmo tempo permite a utilização simultânea por diversos utilizadores, 
onde encontram em suporte digital as informações, os produtos e serviços das empresas. É 
possível também integrar vários suportes de registro de informação diferentes (texto, som, 
imagem, etc). Os Repositórios possibilitam o Acesso Livre à informação, por exemplo, 
permitem ao utilizador consultar, copiar, fazer download, distribuir, imprimir, pesquisar ou 
fazer referência a textos dos documentos. 

Segundo Carla Coelho (2010), suas características são o acesso público transparente, 
ampla tipologia de documentos, conteúdo heterogêneo, multidisciplinaridade e tem por 
objetivos: a preservação digital e a divulgação das informações. Podem ser integrados a 
bancos de dados potencializando a sua utilidade para a empresa. 

No entanto em empresas como a que foi estudada neste artigo (PROCERGS), um 
empresa típica de tecnologia da informação onde a maioria de seus colaboradores desenvolve 
suas atividades através de uma estação de trabalho formada por computador e conexão 
internet, um terceiro instrumento se apresenta como uma forma de unir bancos de dados, 
repositório digital e disponibilizar essas informações de maneira organizada e de fácil 
utilização para a organização, a Intranet. 
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Intranet é uma rede particular de computadores que utiliza um protocolo de 
comunicação chamado TCP/IP, idêntico ao da internet. A diferença entre elas é que uma 
intranet pertence a uma empresa ou organização e é utilizada apenas pelos seus funcionários e 
pessoas externas que tenham autorização para acessá-la. (NIELSEN, 1999) 

Neste sentido a intranet apresenta a possibilidade de ser ao mesmo tempo um 
repositório digital quando integrada a um banco de dados e também como um veículo de 
comunicação, pois se trata de uma rede interna de computadores bastante semelhante à 
internet, com a diferença do acesso restrito aos funcionários da empresa, ou a quem tiver os 
dados de segurança para acessar a rede. 

No caso de empresas de TI, onde os funcionários já possuem um alto grau de 
familiaridade com estes meios digitais, a intranet ao armazenar, organizar e disponibilizar 
informações metaprojetuais se torna um ambiente de aprendizado virtual, ou um objeto de 
aprendizagem a disposição da empresa a qualquer tempo. 

De acordo com o Learning Objects Metadata Workgroup, objetos de aprendizagem 
(Learning Objects) podem ser definidos por "qualquer entidade, digital ou não digital, que 
possa ser utilizada, reutilizada ou referenciada durante o aprendizado suportado por 
tecnologias" (IEEE Learning Technology Standards Committee, 2005). 

Um objeto de aprendizagem pode ser usado em diferentes contextos e em diferentes 
ambientes virtuais de aprendizagem. A principal característica dos objetos de aprendizagem é 
a possibilidade de reutilização, que é posta em prática através de repositórios, que armazenam 
os objetos logicamente, permitindo serem localizados a partir da busca por temas, por nível de 
dificuldade, por autor ou por relação com outros objetos.  

Sendo assim, estes objetos configuram-se em uma possibilidade interessante de gestão 
do conhecimento e aprendizado contínuo dentro da empresa e podem ser instrumentos 
possíveis e úteis como destino das informações coletadas e analisadas nas etapas iniciais do 
processo de metaprojeto. 

A partir desta visão percebe-se o processo de metaprojeto como um elemento que 
fomenta a aprendizagem contínua dentro da organização, e essa aprendizagem proporcionada 
pelas experiências acumuladas em projetos diversos configura-se num patrimônio intangível 
da organização, e não mais de seus atores isolados. Este patrimônio precisa ser passível de 
atualização permanente, visto que a experiência em projetos se desenvolve ao longo do tempo 
de maneira contínua, logo se fazem necessárias formas diversas de atualizar este 
conhecimento aumentando dessa forma seu alcance e valor.  

Além de ser passível de atualização permanente, para que este conhecimento gere 
resultados e configure-se num valor para a organização é preciso que esteja disponível aos 
colaboradores e neste sentido percebe-se a intranet como um instrumento possível para 
repositório, disponibilização e comunicação destes conhecimentos. 

 
4 - Considerações Finais 
 

Em tempos de sociedade interconectada (CASTELLS, 1999) por diversos dispositivos, 
bancos de dados, repositórios e redes e se tornam importantes ferramentas para aprendizado 
dentro das organizações.  

O processo de metaprojeto, assim como o de projeto, são processos geradores de 
conhecimento e como tal apresentam-se como experiências que deixam como legado 
informações e aprendizados importantes para a organização. Com a pesquisa contextual a 
empresa pode além de se conhecer melhor, entender cada vez melhor o contexto aonde atua e 
seu público-alvo, e com pesquisa blue-sky a empresa pode construir um banco de dados de 
referências importante para que possa inovar e se diferenciar no mercado. Juntando as duas 
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pesquisas pode-se criar uma base de dados de casos que pode ser de grande utilidade no 
momento da projetação com intuito de inovação. 

No entanto estas duas esferas, contexto e referências, por serem dinâmicas e estarem 
em permanente mutação precisam ser passíveis de serem atualizadas de maneira regular. Para 
que seja possível essa atualização as informações obtidas no processo de metaprojeto devem 
ser armazenadas, organizadas e disponibilizadas de maneira que sejam facilmente acessadas 
pela organização como um todo. Sendo assim a intranet apresenta-se adequada como um 
instrumento que ao mesmo tempo seja um banco de dados e um veículo de compartilhamento 
de informações diversas relevantes ao processo de desenvolvimento da empresa. 

Os objetos de aprendizagem são recursos facilitadores e promovedores da própria 
aprendizagem; com sua utilização, podemos aprimorar inúmeras possibilidades virtuais de 
ampliação do conhecimento no contexto empresarial. 

A intranet, embora na maioria dos casos seja utilizada para veiculação de informações 
institucionais de pouca ou nenhuma relevância ao processo de desenvolvimento da empresa, 
tais como datas de aniversário, curiosidades, notícias apresenta-se como um instrumento com 
potencial para ser o repositório e veículo das informações geradas no processo de metaprojeto 
já que possui as características técnicas necessárias para ser utilizada com esta finalidade, 
permitindo armazenar informações através de bancos de dados diversos, além de utilizar os 
mesmos protocolos e dispositivos utilizados pela internet, o que possibilita o 
compartilhamento de materiais diversos em diversos formatos.  

Além disso, a intranet é um instrumento disponível para a maioria dos colaboradores 
de uma empresa de TI como a PROCERGS/RS, e esta familiaridade com seu uso permite que 
essa utilização como fonte de referência permanente ao desenvolvimento da empresa seja 
mais facilmente compreendida e assimilada por todos os colaboradores. 

Todavia para que esta situação se efetive duas atitudes são necessárias: primeiro que 
exista empenho da empresa e de sua gestão em fomentar este uso e criar essa cultura dentro 
da organização, divulgando estas possibilidades e conscientizando os colaboradores dos 
benefícios dessa utilização, segundo, que exista uma organização das informações de modo a 
facilitar o acesso e atualização das mesmas. 

Deste modo a intranet pode deixar de ser um simples espaço de veiculação de 
informações institucionais e pode se configurar num espaço virtual de aprendizagem 
permanente dentro da empresa contribuindo para uma melhor gestão do conhecimento dentro 
da organização. 
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Resumo 
 
O design, na atualidade, vem se apresentando como uma eficiente ferramenta de negócio e 
inovação, que busca o desenvolvimento de soluções criativas, para problemas 
sócioeconômicos e culturais. Nesse contexto, identificou-se no artesanato uma oportunidade 
do designer atuar no alinhamento entre o processo produtivo, geração de trabalho e renda e as 
expectativas do mercado a partir da promoção da identidade, cultura e referências do 
território. Esse artigo apresenta os resultados da pesquisa realizada durante o desenvolvimento 
do Programa Comunidades Criativas das Geraes em São Sebastião das Águas Claras, distrito 
de Nova Lima.  
 
Palavras Chave: design; artesanato; identidade e território. 
 
 
Abstract 
 
The design, at present, has been presented as an efficient tool for business and innovation, 
which seeks to develop creative solutions to socio-economic and cultural problems. In this 
context, we identified an opportunity in craft designer acting in alignment between production 
processes, generation of employment and income and market expectations from the promotion 
of culture, identity and references of the territory. This article presents the results of research 
conducted during the development of the Geraes’s Creative Communities Program in São 
Sebastião das Águas Claras, Nova Lima district. 
 
Keywords: design; crafts; identity and territory. 
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Introdução 
O artesanato é uma atividade de grande valor sociocultural e econômico para todos os 

povos. Comunidades com potencial turístico buscam a manutenção familiar e o 
desenvolvimento local através das técnicas tradicionais de produções artesanais, que são 
passadas de gerações em gerações.  

No ano de 2007, foi publicado, no Fórum Econômico Mundial (FEM), o Índice de 
Competitividade em Viagens e Turismo1. O Brasil posicionou-se na 49º no âmbito global, e a 
Região Metropolitana de Belo Horizonte como estratégica no estado e no país para o 
desenvolvimento local. Assim, destaca-se a importância do turismo para comunidades 
inseridas nesse contexto.  

Atualmente, através dos recursos transversais do design, a valorização do artesanato e 
da produção associada ao turismo excedem os domínios produtivos, tecnológicos e 
econômicos. Deste modo, envolvem aspectos que visam o ser humano ético, social, cultural e 
ecológico, em um sistema de rede aprimorando a função do design. Por meio da cultura e dos 
valores territoriais presentes na história e memória dessas comunidades buscou-se resgatar a 
identidade local, utilizando metodologias que o priorizaram a sustentabilidade. 

Através do Programa Comunidades Criativas das Geraes procurou-se elaborar 
iniciativas interdisciplinares e colaborativas na geração de novas propostas de melhorias no 
âmbito econômico, social, cultural e ambiental, mobilizando indivíduos através das atividades 
produtivas. Suas atividades são desenvolvidas através do Centro de Estudos de Design & 
Tecnologia – CEDTec da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais 
ED/UEMG. Suas ações tiveram início no ano de 2010, tendo como projeto piloto 
comunidades do município de Nova Lima em Minas Gerais.  

O conceito chave para o programa, que não por acaso foi fonte de inspiração para a 
escolha do nome, “Comunidades Criativas” são iniciativas locais que promovem uma nova 
forma de interação social, beneficiando indivíduos através do potencial criativo. Como define 
Meroni (2007) “Comunidades Criativas são pessoas que, de forma colaborativa, inventam 
aprimoram e gerenciam soluções inovadoras para novos modos de vida”. 
 
A importância da cultura para a sociedade 

A cultura se encontra essencialmente vinculada ao processo de formação da sociedade 
humana, em uma relação simbiótica, interdependente e dinâmica que caminha em direção ao 
desenvolvimento dos indivíduos e grupos sociais, refletindo seus valores, comportamentos, 
dentre outros elementos, que compõem a sua identidade.  

Durante a formação da humanidade, povos e nações passam por um constante 
processo de transformação cultural e das relações sociais que se articulam entre cultura e o 
contexto social histórico. Hall (2003) define a cultura como um conjunto de 
significados/significantes, que através das tradições desvia-se para uma nova forma de situar-
se e produzir-se, no sentido mais amplo, num processo de metamorfose em que novas 
compreensões, conceitos e caminhos que permitam a formação de novos sujeitos.  

Com o advento da modernidade, acompanhamos a massificação das culturas, num 
fluxo acelerado de informações que num processo natural modifica as identidades, na medida 
em que novas formas de pensar e de existência são atributos indispensáveis para o convívio 
social. Na obra Modernidade e Identidade, Antony Giddens já nos alertava para essa 
realidade, pois segundo ele “a modernidade altera radicalmente a natureza da vida social 
cotidiana e afeta os aspectos mais pessoais de nossa existência” (GIDDENS, 2002). Como 

1 Relatório que mede a atratividade de realização de investimentos ou desenvolvimento de 
negócios no setor de viagens e turismo de um país. 
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afirma Castells (1999), o que conhecíamos como uma cultura territorial limitada por divisões 
geográficas, denominadas “Território-Nação”, sofre um processo de desconstrução de espaço 
dando origem à concepção de “Território-Rede”.  

 
A construção da identidade através do território 

Para entendermos o conceito e significância de identidade na realidade 
contemporânea, temos que compreender sua origem e contextualizar suas novas relações. 
Conforme afirma Hall (2011, p.12), “o sujeito, previamente vivido como tendo uma 
identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, 
mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas”. 

As representações simbólicas são elementos fundamentais para caracterização de um 
indivíduo, um grupo, organização ou sociedade. Contudo, sua significância não está apenas 
em ser uma retratação estética, mas também é marco reflexivo no espaço-tempo, que 
caracteriza uma opinião ou realidade de um estilo de vida, sociedade e cultura de uma época. 
Em outras palavras é um elemento que caracteriza, identifica e qualifica um indivíduo, grupo 
ou organização ou sociedade em seu contexto de tempo.  

Sendo assim, o espaço territorial passou a ser entendido como uma porção de espaço 
codificada, detentora de singularidades e com signos de identidade. Nesse espaço geográfico, 
sociedades passaram a se caracterizar como aglomerados com características particulares e 
que criaram significados próprios. Duarte (apud REYES, 2008) define o território como:  

 
Território aqui é entendido como uma porção de espaço codificada, onde os 
símbolos e suas ordens tendem a imantar o espaço, organizando o regime de forças 
que nele habitam ou que por ele passam não necessariamente controlados apenas por 
um poder soberano, mas também por valores de determinada sociedade (DUARTE, 
apud REYES, 2008). 

 
Dessa intrínseca ligação entre identidade e território, o território é entendido como, 

espaço social que transforma a sociedade e é transformado por ela. Para Magnaghi “o 
território não existe em natura: isto é um êxito dinâmico, estratificado, complexo de 
sucessivos ciclos de civilização; é um complexo sistema de relações entre as comunidades 
empossadas (e as suas culturas) e o ambiente” (MAGNAGHI apud REYES, 2008). Para o 
mesmo autor o território é comparado a um “organismo vivo de alta complexidade”. 

 
As relações entre design e artesanato 

As relações estabelecidas entre design e artesanato surgem a partir da sistematização 
das categorias ou grupos de produção. A “produção manual” é precursora dos processos 
industriais, trazendo na sua essência a criação de objetos, assim como o design, que 
atendessem as necessidades do dia-a-dia dos seus usuários. O design, desde a sua origem, 
perpassou pelas manufaturas e contribuiu para que os processos culminassem em linhas de 
produção. Na definição adotada pelo Internacional Council of Societies of Industrial Design 
(ICSID): 

 
O design é uma atividade criativa cujo objetivo é estabelecer as características 
multifacetadas de objetos, processos, serviços e seus sistemas em ciclos de vida 
completas. Portanto, o design é fator central da humanização inovadora das 
tecnologias e fator crucial do intercâmbio cultural e econômico (ICSID, 2012). 
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O objeto artesanal se caracteriza como uma peça produzida à mão com ferramentas e 
equipamentos rudimentares, normalmente utilizando técnicas herdadas por gerações 
familiares e utilizando matéria prima presente na região.  Segundo Barroso (2001): 

 
Podemos compreender como artesanato toda atividade produtiva de objetos e 
artefatos realizados manualmente, ou com a utilização de meios tradicionais ou 
rudimentares, com habilidade, destreza, apuro técnico, engenho e arte (BARROSO, 
2001, p.3). 

 
Segundo o Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2006), das 16 

atividades artísticas desenvolvidas no país, o artesanato está presente em 64,3% dos 
municípios brasileiros, seguido pela dança (56,1%), bandas de música (53,2%), grupos de 
capoeira (48,8%), grupos de manifestação tradicional popular (47,2%), grupo musical 
(47,2%), coral (44,9%) e teatro (44,9%). 

Dentre as atividades artesanais mais presentes no país é possível afirmar que o 
bordado é a prática mais difundida, correspondendo a 75,4% de representatividade nos 
municípios, seguido pelas atividades com madeira (39,7%), artesanato com barro (21,5%) e 
artesanato com material reciclável (19,5%). É importante salientar que dentre essas práticas o 
artesanato com material reciclável obteve o maior crescimento entre os dois anos (17,0%), 
seguido pelo artesanato com fibras vegetais (13,0%).  

Segundo o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA), a 
importância do artesanato é intrínseco ao próprio processo de formação da cultura do 
território, vetor de valores que podem se tornar história para sociedade no futuro. Entendido 
por uns como expressão artística e por outros como atividade produtiva, o certo é que as 
manifestações artesanais traduzem a cultura e a capacidade criativa do homem comum, 
estabelecendo uma ligação com seu território de origem.  
 

A gestação de objetos com clara identidade dos lugares em que são feitos passa não 
apenas pela manutenção e desenvolvimento das técnicas e materiais locais, mas 
também por sua linguagem – domínio em que o design tem muito a oferecer. Essa 
demanda surge principalmente nos lugares em que a prática é mais recente ou em 
que o artesanato se encontra mais descaracterizado (BORGES, 2011, p. 97). 

 
Nesse sentido, o designer tem muito a contribuir, uma vez que sempre estabeleceram 

conexões entre a sociedade e a tecnologia (MANZINI, 2008). O designer pode cooperar para 
a valorização de produtos locais quando emprega tecnologias muito utilizadas no design. 
Moraes (2010) destaca as competências transversais que o design pode oferecer à produção 
artesanal: 

 
Uma estratégia de comunicação efetiva pode contribuir para a valorização de 
qualidades envolvidas na produção, na comercialização e no próprio consumo. Em 
outras palavras, o designer pode contribuir para trazer visibilidade ao produto e a 
seus elementos reduzindo a opacidade do sistema de distribuição e comercialização 
e aproximando o produtor do consumidor (MORAES, 2010, p.37). 

 
O sociólogo italiano Domenico de Masi (apud ALVES e FERRAZ, 2005), aponta uma 

tendência mundial para inovação do artesanato com o investimento em design. A união do 
design com o artesanato gera grandes possibilidades para o mercado, sendo que o design 
oferece ferramentas que aperfeiçoam a produção artesanal com diferencial competitivo a qual 
agrega traços da diversificada identidade cultural brasileira.  
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A inovação em produção artesanal está relacionada a processos de produção, design e 
sustentabilidade. Segundo o Termo de Referência (SEBRAE, 2004, p.35), a inovação da 
produção artesanal pode ocorrer: 

 
• Na criação de um produto ou de uma coleção. 
• Na substituição de uma matéria-prima que está ficando escassa por outra mais 

abundante na região. 
• Pela troca por instrumentos de trabalho mais eficazes. 
• Pela utilização de novas ferramentas que facilitem o trabalho, porém sem esquecer que 

em algumas técnicas só podem ser executadas à mão. 
• Pela mudança de técnicas ou de processos mais produtivos. 
• Pela alteração da forma, da aparência e da função. 
• No modo de apresentar comercialmente os produtos. 
• Na agregação de valores através da cultura material e imaterial. 

 
Turismo como oportunidade de negócios 

Segundo o World Tourism Organization (UNWTO), o turismo compreende as 
“atividades realizadas pelas pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes do 
seu entorno habitual por um período consecutivo inferior a um ano, por lazer, negócios ou 
outros” (UNWTO, 2012). Atualmente o turismo, segmento que vem assumindo recentemente 
papel de dinamizador da economia em âmbito global, tem se tornado objeto de estudo e alvo 
de pesquisas sob o olhar de profissionais de diversas áreas.  

O interesse de regiões e países em promover o incremento local, o aquecimento da 
economia e a redistribuição de renda através do comércio de produtos e serviços, abre espaço 
para o estímulo e investimento no turismo, que torna-se assim uma atividade vital para o 
desenvolvimento sustentável. De acordo com a World Tourism Organization (2012), o 
turismo é um campo estratégico que possui competência de atuar como atenuante sobre a 
pobreza em países em desenvolvimento através da geração de novas oportunidades de 
emprego e renda. Para tanto, o turismo tece uma complexa rede de elementos em que a inter-
relação de seus participantes é de fundamental importância.  

O turismo pode ser considerado um sistema fluido, e através de uma análise de sistema 
geográfico do turismo, que consiste na avaliação das tomadas de decisões de um consumidor 
enquanto indivíduo ao longo de uma jornada de viagem, pode-se traçar um perfil. De acordo 
com Cooper e Hall (2011), tal análise deve ser segmentada em quatro quesitos: 

 
1. Região geradora ou emissora – morada permanente do turista, destino de partida e 

chegada. 
2. Rota de deslocamento – percurso do turista até alcançar seu destino de viagem 
3. Região de destino – região que construiu algum elemento central que se tornou 

alvo de turismo e foi eleita para visitação. 
4. O ambiente – tudo o que permeia e conecta os três elementos anteriores. 

 
Através dessa abordagem é possível mapear os fluxos que conectam determinada região 

geradora a outra região de destino, identificando os pontos de ligação. Em cada um dos 
estágios em que o turista se encontra, ele irá se deparar com situações adversas que irão 
refletir e influenciar suas orientações e escolhas, criando variações na qualidade e na natureza 
da experiência pela qual está passando. 
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É justamente a existência de tantas oportunidades de ofertas operacionais que possibilita 
o planejamento de viagens que atendam às expectativas e interesses de cada consumidor de 
acordo com seu poder aquisitivo, atividades de lazer ou trabalho que deseja desempenhar, 
meios de transporte que deseja utilizar, dentre outras variáveis.  

Segundo Gilbert (apud COOPER E HALL, 2011) o produto turístico é “um amalgama 
de diferentes bens e serviços oferecidos ao turista como uma experiência”. Pode-se então 
concluir que existe uma extensa gama de variáveis que vão alterar seguidamente a experiência 
do consumidor e que qualquer ponto conector existente entre o ponto emissor e o destino é 
uma oportunidade de oferta de produto ou serviço dentro da cadeia produtiva do turismo.  

O Ministério do Turismo (MTUR), através do Programa de Estruturação da Produção 
Associada ao Tursimo, vem trabalhando para aumentar o fluxo e o período de permanência de 
turistas, através da diversificação da oferta turística por meio da produção associada ao 
turismo. O “Manual para o Desenvolvimento e Integração de Atividades Turísticas com Foco 
na Produção Associada” (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2011), adota a segunte definição 
para a produção associada ao turismo: 

 
Qualquer produção artesanal, industrial ou agropecuária que detenha atributos 
naturais e/ou culturais de uma determinada localidade ou região, capazes de agregar 
valor ao produto turístico. São as riquezas, os valores e os sabores brasileiros. É o 
design, o estilismo, a tecnologia: o moderno e o tradicional. É ressaltar o diferencial 
do produto turístico para incrementar a sua competitividade (MINISTÉRIO DO 
TURISMO, 2011, p.13). 

 
Os produtos associados ao turismo ainda podem ser identificados em três diferentes 

categorias, segundo o “Guia de Produtos Associados ao Turismo - Caminhos do Fazer” 
(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010): 

 
• Unidades Produtivas: engloba a produção de artesanato, agropecuária e agroindustrial 

típica de um destino turístico.  
• Manifestações e Grupos Culturais: reune as mais importantes manifestações de 

música, dança, teatro, artes plásticas, literatura e folclore típicas dos destinos 
turísticos. 

• Culinária Típica Local: agrega os empreendimentos de alimentação que utilizam 
ingredientes tipicamente locais e apresentam pratos da culinária tradicional da região. 

 
Barroso (2011) interpreta a produção associada ao turismo como a oferta de produtos e 

serviços complementares ao turismo provenientes de pequenos produtores independentes 
integrantes da economia local que interagem e cooperam entre si, nas distintas fases da cadeia 
de produção e comercialização. “A produção associada presume uma lógica semelhante a dos 
“arranjos produtivos locais” ou dos “clusters”, com estímulo a constituição de cooperativas de 
produtores e um plano estratégico comum” (Barroso, 2011). 

Considerando essas novas oportunidades de negócios, faz-se cada vez mais necessária a 
profissionalização do setor. Projetos e programas têm sido implantados em parcerias 
público/privado buscando diversificar e agregar valor à oferta turística, já que uma gama 
maior de atrativos e possibilidades de compras, experiências e entretenimento possibilita que 
o turísta desfrute de maneira mais completa daquilo que a cultura local tem a oferecer em todo 
o seu potencial, aumentando a atratividade do destino. 

Para mensurar a relação custo/benéficio destes projetos é necessário adotar critérios que 
indicam a “agregação de valor nos produtos e serviços referenciados na cultura local; a 
presença da inovação sem descaracterizar a tradição; o incremento da produção e da renda dos 
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produtores; a responsabilidade comercial, social e ambiental” (BARROSO, 2010). Ainda 
segundo Barroso (2011), o turista espera encontrar tais características nos produtos artesanais, 
acrescido do fato que o produto deve ser parte ou testemunho da experiência emocional que 
ele vivencia.  
 
As oficinas do Programa Comunidades Criativas das Geraes 

No início de 2012 surgiu a proposta da implantação de uma unidade produtiva do 
Programa Comunidades Criativas das Geraes, fora da sede do município, na comunidade de 
São Sebastião das Águas Claras. As ações propostas englobam a utilização do design para o 
aprimoramento das técnicas desenvolvidas pelos artesãos através da metodologia de pesquisa-
ação e do design participativo, e a preparação dos estagiários para atuação junto à 
comunidade, valorizando as trocas de conhecimentos acadêmicos e populares.  

O enfoque principal foi consolidar o grupo de artesãos locais como uma unidade 
produtiva, com o desenvolvimento de produtos e serviços sustentáveis, a partir do 
desenvolvimento local com o crescimento do ecoturismo e do turismo de negócios e eventos. 
A parceria com a Prefeitura Municipal de Nova Lima visou dar apoio e continuidade das 
ações a médio e longo prazo, uma vez que o Programa Comunidades Criativas das Geraes  
encerre sua atividades no município. 

O público alvo dessa iniciativa foi um grupo de artesãos do distrito de Macacos, que 
insatisfeitos com a desarticulação da sua atividade procurou o CEDTec em busca soluções. A 
equipe de trabalho realizou um diagnóstico de forma a conhecer melhor o local, sua 
população, os turistas que frequentam a comunidade e os produtos oferecidos. 

A análise de dados apontou que a maioria da produção artesanal do distrito de 
Macacos se caracterizava como artesanato doméstico. Entende-se por artesanato doméstico o 
tipo de trabalho que se qualifica como manual e possui uma relação descomprometida com 
prazos, volume de produção, ou ajustes de demanda (BARROSO, 2001). São normalmente 
resultantes da utilização do tempo ocioso ou representam um complemento ocasional na renda 
familiar.  

A equipe de trabalho buscou formular uma proposta de trabalho que permitisse a 
inclusão do artesanato como gerador de renda, e atividades que favorecessem a melhoria da 
qualidade dos produtos e o fortalecimento de uma identidade local torna-os assim mais 
competitivos e sustentáveis. Para adequação do trabalho, foram desenvolvidas atividades de 
integração, promovendo uma constante troca de experiências e conhecimentos. Além dessas 
atividades, o grupo participou de visitas ténicas com o objetivo de ampliar o repertório 
criativo dos participantes. Dentre as atividades desenvolvidas podemos destacar duas em 
específico que possuem uma maior relevância para esse trabalho. A Expedição Fotográfica e 
o Mapa Iconográfico do Território. 

Após um ciclo de atividades, com a participação dos artesãos e da equipe do projeto, 
foram programadas visitas aos locais de produção dos artesãos. Nesta fase, a equipe de 
trabalho auxiliou os artesãos em seu processo criativo, buscando contribuir com novas 
concepções. Após o desenvolvimento das oficinas, e das visitas individuais, os artesãos 
desenvolveram seus produtos, sem a intervenção do grupo.  

Foi possível identificar a presença dos signos e elementos que constituem a 
iconografia da região de Macacos nos novos produtos. Dentre os elementos recorrentes foram 
identificados a Capela de São Sebastião, que além de representar um marco na formação do 
arraial, tem um valor emocional de grande significância para a comunidade. Observou-se que 
a fauna e a flora estão muito presentes na vida da comunidade, visto que é grande sua 
representatividade nos produtos apresentados.  
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A flora da região é representada pela vegetação de Mata Atlântica e Cerrado. Dentre 
essa vegetação exuberante destacam-se muitas espécies de orquídeas, flores nativas como 
Cipó de São João e Flor da Manhã, árvores como a Embaúba, o Ipê e a Quaresmeira. 
Sutilmente estes elementos apareceram nos novos produtos. Por sua vez, o bambu, abundante 
na região, foi utilizado como matéria-prima para a produção de alguns produtos. Entre as 
espécies da fauna ressaltam-se os pássaros, os micos e os insetos, com destaque especial para 
as borboletas, que enfeitaram muitas peças. 

Dentre os resultados alcançados é possível destacar a troca de experiências entre os 
produtores artesanais e a equipe do Programa Comunidades Criativas das Geraes.  Essas 
constantes interações de expertises durante todo o processo do programa permitiu, que tanto 
os artesãos e produtores, quando os designers construíssem e redefinissem a dinâmica do 
projeto, de forma colaborativa, adaptando metodologias e processos produtivos em prol da 
sustentabilidade do mesmo. A atuação do designer nesse contexto mostrou-se de grande valia, 
pois reestruturou a produção já existente, preparando-a para o potencial mercado consumidor, 
sem que os produtos e produtores perdessem sua identidade e autenticidade, valorizando a 
diversidade cultural e o território.  

 
Considerações finais 

Num contexto de pós-modernidade as culturas não são mais constituídas somente de 
valores nacionais e não devem ser apenas identificadas dessa forma. O multiculturalismo 
presente no território nacional possui particularidades, e quem os procura anseia por tal. Com 
o resgate histórico e iconográfico da comunidade foi possível identificar potenciais 
inexplorados, desde aspectos que tangem o âmbito estético, quanto o próprio reconhecimento 
do artesão ao identificar aspectos da cultura e do território apresentados na sua produção 
artesanal.  

Dessa forma, o Programa Comunidades Criativas das Geraes além de orientar e 
posicionar os artesãos para as expectativas do mercado influenciou positivamente os artesãos 
a incorporarem elementos da iconografia locais aos seus produtos, valorizando assim a região 
onde estão inseridos e a si próprios. Este processo de valorização do território proporcionou a 
melhoria da qualidade do produto, e o aumento do valor agregado da produção, melhorando 
assim a renda do artesão, e consequentemente o desenvolvimento sustentável da comunidade.  
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O design como a cultura de projeto – um mediador em 
um universo artificial  
 
Design as a design culture - a mediator in an artificial universe 
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Resumo 

Este artigo visa mostrar o design como capacitador da cultura de projeto, ao repensar seus processos, 
produzir conhecimento e mudanças no meio em que se insere. Apresenta se, também, uma expansão 
do conceito de design, que ultrapassa as barreiras, do desenho industrial. As transformações no corpo 
humano e sua artificialização serão condutores dessa análise sobre a cultura de projeto e como o 
design participa nesse projeto. Serão abordadas as teorias de Simon, Flusser, Cellaschi e Manzini 
sobre design, cultura de projeto e artificial. E serão associadas aos pensamentos de Lemos, Haraway, 
Kerkhove e Tadeu sobre o corpo artificial, onde se mostrará o design como o condutor desse processo. 

Palavras-chave  

Design, Cultura de Projeto, Artificial 

Abstract 

This paper pretends to explore the designer as the enabler of the design culture, when he thinks about 
the process, and produce changes in world knowledge. Also presents designs concept beyond the 
industrial design. The body transformation and this artificialization will be the way this analysis about 
design culture and how design makes part of the project. Will approach Simon´s, Flusser´s, Cellaschi´s 
and Manzini´s theory about design, design culture and artificial. So, will be associated to Harraway´s 
and Tadeu´s idea about artificial body, where we show the design as a driver of this process. .  

Keywords  

Design, Design Culture, Artificial. 
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INTRODUÇÃO 
O homem é um ser transformador, uma vez que faz parte de seu processo evolutivo mudar o 

meio em que está inserido e esse processo de mudança pode ser atribuído à premissa de o homem ser 
curioso e buscar por conhecimento. Segundo Simon (1981), o mundo em que vivemos hoje é: muito 
mais o que é criado ou alterado pelo homem do que o natural. Assim, o resultado dessas alterações são 
os artefatos que o homem produz.  

No campo da cultura de projeto, ao analisar como se dá essa construção de artefatos, como eles 
são projetados, essa busca por conhecimento valorizou-se, no momento em que o design saiu da esfera 
prática e começou a analisar seus processos,  percebe-se uma nova dimensão do design..  

Na relação natural/artificial, pode-se pensar o homem como designer de si mesmo, já que é 
capaz de começar um projeto de mudança corporal, afastando o caráter natural e se aproximando do 
artificial.  Na relação natural/artificial, pode-se pensar o homem como designer de si mesmo, já que é 
capaz de começar um projeto de mudança corporal, afastando o caráter natural e se aproximando do 
artificial.   Nesse contexto, será dado destaque ao processo pelo qual o homem, na busca de uma 
determinada imagem corporal, desenvolve um projeto de transformar o que é natural, para enquadrá-lo 
em novos padrões estéticos que o levam a uma nova compreensão de ciborgue.  Esse é o tema que 
permitirá refletir sobre cultura de projeto, objeto central deste texto. 

A discussão proposta no presente artigo, do ponto de vista metodológico, baseou-se em uma 
pesquisa exploratória, onde se fez levantamento bibliográfico para fundamentar a argumentação. A 
discussão se apresenta da seguinte forma: uma análise sobre os processos de projeto, onde se propõe 
mostrar a evolução do design; o corpo como artefato, que é alterado e perde sua forma natural; e como 
o design se torna o condutor desse processo no qual o homem poderá ser considerado um ciborgue. 
 
1. O DESIGN COMO POTENCIALIZADOR DO ARTIFICIAL 

O natural é visto como o que não sofreu alteração humana, mas permanece tal como é 
encontrado na natureza. Logo, presume-se que o artificial é tudo o que resulta da intervenção do 
homem, independente de sua origem ser o que comumente é tratado por natural. Para fortalecer esse 
ponto de vista situa-se sobre o uso das peles de animais, pelo homem pré-histórico. Ao pegar uma pele 
de um animal morto e usá-la como uma proteção de seu corpo, ele modificou o significado da pele, ela 
não é mais uma pele, ela se tornou uma vestimenta, que o protege, o aquece. Lemos (1999) coloca que 
o artificial é o que o homem cria e que não consegue reproduzir por si mesmo (auto_poéitico) e que “a 
questão da artificialidade está presente desde a formação do homem e das primeiras sociedades e toda 
formação social se estabelece numa circunscrição que necessita o controle, a manipulação e a 
transformação da natureza.” (2004)  Simon (1981) diz que o artificial não deixa de obedecer às leis da 
natureza, nem se opõe ao natural, mas o artificial é o que sofre interferência humana, com a intenção 
de servir a propósitos e objetivos do homem. No momento em que o ser humano, ainda pré-histórico, 
passou servir-se de elementos naturais com um dado propósito, ele começou um processo de 
artificialização do mundo ao seu redor.  Pode-se especular que é a partir do momento em que homem 
começou a construir suas relações e ligações intelectuais, não mais respondendo apenas instintos de 
sobrevivência, que o conhecimento racional estava sendo desenvolvido. E conforme foi e continua 
evoluindo, cada vez mais avança no processo de artificialização resultante da dimensão cultural que 
fala do homem na sociedade. 

Por analogia, o design, ao projetar, respeita, pelo menos parcialmente, as evidências da natureza 
e as mimetiza.  E como resultado dessa projetação tem-se então o artefato.  Simon (1981) diz que o 
artefato é a interface e determina a adequação do artefato ao cumprimento da função em determinado 
ambiente. O artefato de Flusser (2007) é a tentativa do homem de enganar a natureza, ao remodelá-la, 
ao transformá-la; o artefato, portanto, é o artificial ou é um constructo cultural. O artefato surge como 
algo que resulta da interferência do homem com um objetivo, e que leva à construção de 
conhecimento.  

Flusser (2007) relaciona design com os significados relacionados a “astúcia” e “fraude”, no 
sentido que o designer opera sobre algo e impõe-lhe  uma forma, resultante do que para ele significa 
“design como  aproximadamente aquele lugar em que arte e técnica (e, consequentemente, 
pensamento, valorativos e científicos) caminham juntas.” (FLUSSER, 184, 2007) Ele se apropria de 
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algo, dá a isso novas significações, interpretações ou valores, em razão de que  artefato projetado é um 
produto de design, construído na dinâmica das relações entre elementos  que lhe são específicos ou 
que decorrem de inferências contextuais. Cross (2011) cita que os designers são especialistas no 
mundo de artefatos. Assim, ao se desenvolver um artefato, pode se olhar o processo que ele foi feito, 
para compreendê-lo e compreender sobre o design.   

Portanto, neste artigo, design é pensado não apenas pelos vieses industrial, de produção em 
massa. Nesse movimento de ampliação do espaço, o design sai do lugar comum, da divisão de design 
de produtos ou design de ambiente ou design visual, e, vocacionado para produtos ou serviços, passa 
destacar a relevância do projeto em sua processualidade.  

Simon (1981), ao falar em projetos, fala em simulações, processos possíveis. A partir dessas 
simulações torna-se possível perceber outras questões ou elementos ainda não vistos e, em razão das 
quais é possível aperfeiçoar procedimentos, qualificar as decisões e, por consequência, realizar as 
escolhas mais adequadas à solução dos problemas. A partir dessa concepção, é conferida igual 
importância aos dados de contexto, às práticas organizacionais, às demandas de mercado e às 
condições de produção e, em especial, às experiências dos usuários, fator que destaca a interatividade, 
essa uma premissa da pós-modernidade.  Altera-se o escopo do design e do designer: o primeiro termo 
traz a presunção de que ele é transformador, de que tem o poder de alterar as coisas; o segundo, o 
designer, amplia sua área de atuação para o processo de projeto em que está implicado o projeto 
propriamente dito.  

O design, aqui considerado como cultura de projeto, percebe o projeto como um todo e prevê 
que se verifiquem seus processos. Sendo projeto o conjunto de tudo que nele está implicado, o vai 
além, o que designa, o que estrutura e o que ordena algo, e o processo como o conjunto dos caminhos 
percorridos até sua concretização como tal. Os artefatos, sob a ótica do da cultura de projeto, ao mudar 
símbolos e assumir novos significados, não são mais percebidos apenas por seus valores tangíveis, 
mas também pelos intangíveis e o design possibilita a interação entre o modo o homem pensar sobre o 
mundo e sobre si mesmo.  

E, nessa perspectiva, a partir do momento que o homem inicia esse projeto de transformação 
estruturada, ele produz conhecimento e dá expressão à cultura de projeto. 
 
O CORPO COMO ARTEFATO - HOMEM CIBORGUE 

Propõe-se como exercício preliminar de reflexão considerar o corpo como artefato projetado, 
em duplo sentido: o corpo artificial porque é composto nessa pós-modernidade como um híbrido de 
fibras e prótese, ou o corpo como construção de imagem.  Nesse contexto, será dado destaque ao 
processo pelo qual o homem na busca de uma determinada imagem corporal desenvolve um projeto de 
transformar o que é natural para enquadrá-lo em novos padrões estéticos e enquadrá-lo na categoria de 
ciborgue.  

Seguindo a proposta de artificialização, como um traço cultural, encontra-se o homem, em um 
processo de rever seus anseios e dar novos valores a seus artefatos. Manzini (1992), ao falar em 
artefato, o associa ao novo ambiente artificial, este novo mundo que ele chama de fluido, complexo, 
imprevisível e instável, no qual o artefato, mais do que ser restrito a alguns produtos, sistema e 
contextos, é um propulsor de mudanças maiores e se converte em um elemento de reorganização do 
panorama físico e cultural.  Uma forma de ver essa valoração dos objetos é como aponta Manzini 
(1992): “a cultura de cuidado pelas coisas”, onde o homem dá uma maior importância aos produtos e 
assim se tem produtos mais “duradouros” e “profundos”, produtos que não são descartados 
rapidamente, mas que resistam física e culturalmente. Não é algo corriqueiro, porém, ele destaca que o 
objetivo é: “máxima calidad de relación com las cosas, que signifique a su vez prestarles más 
atención” (MANZINI, 22, 1992). Ao se considerar que a coisa a qual se deverá ter cuidado é o corpo, 
o homem passa a prestar mais atenção com ele. Ao perceber sua fragilidade, seus defeitos genéticos, 
suas degenerações o homem busca mecanismos que tornam este corpo mais forte, combate seus 
defeitos genéticos, suas degenerações. Sua expectativa de vida aumenta a cada década, novas 
descobertas da medicina auxiliam este ganho de anos e junto a essa nova perspectiva se tem uma 
busca por aprimorar cada vez mais o corpo. Assim é possível dizer que o corpo é um artefato que 
presta um serviço e merece cuidado.  
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O corpo artificial – o processo de projeto 

O homem a cuidar cada vez mais de seu corpo, procura mecânismos para aprimorá-lo, o que 
não funciona tão bem, não lhe parece adequado, ele irá tentar mudar.  Haraway (1991) chama a 
atenção para esse processo de remodelagem corporal, não se atendo apenas as transformações do 
corpo, mas em toda a rede que atua sobre ela. Haraway (1991) cita a mudança ocorrida na indústria 
dos calçados, se antes da Guerra Civil Americana não havia distinção entre pé direito e esquerdo, hoje 
há inúmeros tipos de calçados, e em se tratando da prática esportiva, eles inclusive alteram a 
performance do atleta, o que ela relaciona a uma série de fatores que criam uma rede que transformam 
o homem. Ao entrar em uma academia e levantar pesos para o ganho de massa muscular, calçar um 
tênis que reduz o impacto sofrido durante a corrida, ingerir suplementos para body building e 
consumir vitaminas e medicamentos que aumentam e recuperam a imunidade fazem parte dessa rede.  

Através da proposta de Haraway (1991) pode se compreender o que o homem pode não ser um 
ser natural, mas que ele pode ser um ser construído por ele mesmo, e se torna um ciborgue. O conceito 
de ciborgue, por ela, explorado ultrapassa a imagem de homem-máquina, estilo o personagem 
cinematográfico, Robcop. Lemos (1999) diz que o ciborgue é “O processo de “ciborguização” 
contemporâneo nada mais é do que a expansão dessa ordem à parte formada pelo homem, de sua saída 
da natureza na construção da “segunda ordem artificial”. O ciborgue que Haraway e Lemos defendem, 
não é apenas um híbrido de homem e máquina mecânica, o hibridismo acontece no momento que o 
homem interfere em sua condição natural de homem e começa a se desvincular dela. Se veste, se 
exercita, usa equipamentos que podem melhorar seu desempenho.  

Tadeu (2009) também questiona o homem como ser natural ao citar a ambígua relação artificial-
natural no homem, onde, para ele, nada mais é puro e definido, mas intrínseco. E aponta os 
superatletas e as supermodelos como exemplo dessa ambiguidade. “Sentidos farmacologicamente 
intensificados: a percepção, a imaginação, a tesão. Superatletas, supermodelos.” Diz sobre o 
aperfeiçoamento dos sentidos, do corpo, o compara a uma nova máquina que supera a fragilidades e 
aprimora as qualidades humanas. O homem irá se munir de artefatos, de óculos a marca-passos, para 
corrigir imperfeições, para aumentar sua eficácia. Lemos (1999) situa o homem dentro da 
contemporaniedade, onde: 

No tempo de micro-máquinas, de redes digitais e de realidade virtual, todos nós nos 
transformamos em seres híbridos, cyborgs da civilização do virtual onde a conexão à todo tipo de 
artefato torna-se, dia após dia, mais numerosa. A cibercultura contemporânea subverte esses 
dualismo a ponto de não sabermos direito onde começa o homem e onde termina a máquina. Nos 
transformamos, a nível do corpo biológico, mas também a nível do “corpo” social, em sistemas 
bióticos híbridos, regidos pela comunicação e pela troca de informações. (LEMOS, 1999) 

 
Kerckhove (2009) salienta que “nunca houve homem natural, nem o de Jean Jaques Rosseau” e 

explora a ideia de que a própria capacidade do homem de ir contra suas necessidades, de começar uma 
cultura mostra que o homem não é natural.  Ainda é possível fazer um paralelo entre Manzini (2012) 
com a “cultura do cuidado pelas coisas”, já citada anteriormente e Kerckhove (2009) que se pergunta 
porque o homem passou a ter necessidade de cuidar de si mesmo e aponta para uma nova ecologia do 
eu,  

Realçando o sistema nervoso, a idade da eletrônica tornou-nos mais sensíveis ao 
risco de perdermos os nossos corpos. O tabaco foi inventado, como o álcool, para 
separar o corpo do espírito. Agora que a comunicação está tomando dianteira, 
queremos mais contato conosco. Ao dirigir-se diretamente ao sistema nervoso, a 
tecnologia elétrica está simulando os sentidos. KERKHOVE (2009) 

 
Desta forma no projeto de novo homem, que começou com citado o cuidado do objeto corpo, 

por uma vida mais saudável, passa a buscar um super-homem, como os simbólicos super-heróis de 
revista em quadrinhos: magro, porém tonificado, sem marcas de tempo, sem manchas, sem cicatrizes, 
quase imaculado, porém sensualizado. Que não envelhece, não adoece. Cujos sentidos e força são 
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superiores ao do ser humano comum. O projeto do homem perfeito é o corpo como a imagem da 
invencibilidade.  

Para atingir esse ideal e se adequar a este padrão estético, o homem recorre a outros tipos de 
intervenções. Usa maquiagens que cobrem as imperfeições e ressaltam outras características. Ingere 
substâncias farmacológicas que fazem sua pele reluzir, seu cabelo se fortalecer, seus músculos se 
firmarem. Busca tinturas para alterar a cor de seus cabelos, cremes e ácidos que renovam sua pele, 
aparelhos que reorganizam seus dentes. Centrado neste projeto de um corpo escultural, ele pode se 
submeter a cirurgias e remover gorduras, retirar costelas para afinar a cintura, inserir implantes, 
próteses, ou a própria gordura removida de si mesmo, para dar volume a outras partes do corpo.  

Esse processo continua, o corpo que levanta pesos, que recebe implantes de silicone, se estende 
através de aparatos tecnológicos, atualmente tem inserido, em si, chips que permitem uma interação 
com outros artefatos tecnológicos, como a pesquisa proposta por Warwic1, onde ao implantar um chip 
em sua mão o permitiu controlar diversos mecanismos em seu laboratório, como portas que liberam o 
acesso ao reconhecer o chip.  

Eis, então, o homem híbrido, feito de carne e artefatos. 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Durante esse processo, o corpo que foi apontado por Flusser (2007) como o inspirador de 

mecanismos como a alavanca, que simula o braço, passa a ter nova significação, ao ter um implante ou 
ser trabalhado para se tornar rijo. Há a inversão de papéis, e o corpo busca tornar-se as ferramentas 
que outrora o imitaram. O corpo,tal qual ele é apresentado pela natureza já não satisfaz mais o homem. 
É preciso de mais.  

Cada vez mais o homem se afasta de seu caráter natural e se aproxima do artificial. A extensão 
do corpo humano através de artefatos, embora seja questionada por muitos, passa pelos aparatos de 
manutenção de sobrevivência como os marca-passos, aos tecnológicos como celulares onde a 
dependência dos mesmos é notável. A relação entre homem/máquina/tecnologia está cada vez mais 
intrínseca e sequer é percebida por muitos. Os óculos podem ser comparados ao marca-passo, no 
sentido que aprimora um órgão humano com defeito. As redes de telecomunicação, aqui entendidas 
como radiocomunicador, telefonia e internet, possibilitam que o homem se perceba muito além do 
local que seu corpo físico se encontra e abre-se a possibilidade de estudos futuros sobre a relação de 
sujeição do homem a esses aparatos. 

O corpo saudável, ligado ao bem estar, a vida em comunhão com a natureza mais do que um 
corpo escultural é um corpo cultural. Não há mais distinção entre o homem, o corpo e o artefato. São 
produtos transformados. O corpo, então, poderá ser chamado de máquina, e o homem de artificial e ao 
projetar seu corpo o homem é designer de si mesmo. 
 

1 http://www.kevinwarwick.com/ - acesso 12 de fevereiro de 2013 
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Resumo 
 
Esse artigo faz parte de um projeto de pesquisa, que propõe estudar e relacionar a criação de 
marcas que valorizem as cidades com as teorias do design emocional. A metodologia utilizada 
baseia-se na pesquisa bibliográfica, utilizando-se o referencial teórico dos principais autores 
sobre espaços urbanos, design emocional e branding.  
 
Palavras-chave: cidades, marcas, design emocional.  
 
 
Abstract 
 
This article is part of research, whose propose is study and associate the creation of brands 
that appreciate the cities with the theories of emotional design. The methodology used, based 
on bibliographic research. It was utilized the theoretical referential of the main authors about 
urban spaces, emotinal design and branding. 
 
Keywords: Cities, brands, emotional design 
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Introdução  

 Segundo Moraes (2008), “uma disciplina como o design, pelo seu caráter holístico, 
transversal e dinâmico, posiciona-se como alternativa na aproximação de uma correta 
decodificação da realidade contemporânea.” (MORAES, 2008, p.15). E são essas 
competências de design que podem transformar os centros urbanos a favor dos seus atores 
sociais, explicitando os seus anseios e necessidades, propondo experiências que provoquem 
emoções e traduzem culturas e identidades.  
Pesquisar a identidade de um lugar, cidade ou país é ir além das suas características físicas e 
sociais. É buscar o contexto das experiências e memórias, a percepção dos cidadãos em 
relação ao seu entorno, e principalmente, como os cidadãos dialogam afetivamente com esses 
espaços.  

A afetividade simboliza o clima moral que envolve em permanência a relação do 
indivíduo com o mundo e a ressonância íntima das coisas e dos acontecimentos que 
a vida quotidiana oferece sobre uma trama descontínua, ambivalente e intangível por 
conta da complexidade de seu mosaico. (BRETON, 2009, p. 113) 

 O sentimento que um cidadão possui por uma cidade relaciona-se ao bem estar de 
transitar em suas ruas, entre monumentos e praças, e/ou à maneira pela qual o indivíduo 
integra-se aos aspectos sociais, culturais e simbólicos às lembranças que a cidade produz em 
seu imaginário.  

A identidade e a valorização das peculiaridades da cidade começam a ser percebidas 
como um diferencial de negócios e, ao mesmo tempo, como identificador de pertencimento 
dos indivíduos que nela habitam ou mantêm laços. O design emocional pode ser uma 
ferramenta integradora que, por meio de criação de projetos e marcas, irá traduzir a cultura, os 
sentimentos de valoração e pertencimento do cidadão à sua cidade.  
 
O Design Emocional  
 O Design emocional estimula as pessoas, provoca determinadas reações que envolvem 
o indivíduo, possui a capacidade de atribuir representações, valores e criar vínculos 
significativos para as pessoas. “As marcas elas precisam conectar-se com a cultura para 
alcançar o coração das pessoas” (Gobé, 2010, p.15). De acordo com Norman (2008) as 
emoções verdadeiras e duradouras levam muito tempo para serem cultivadas, elas acontecem 
em decorrência de uma interação prolongada. O que importa é a história da interação, as 
associações que as pessoas têm com os objetos e as lembranças que eles evocam. 

 

Por uma antropologia das emoções  
 Para melhor compreender o design emocional é importante que analisar como se 
constitui as emoções humanas sob o prisma da antropologia das emoções. 
 Breton (2009) apresenta a emoção como o vínculo primordial da inserção do homem 
no mundo, todos os acontecimentos e até as decisões mais racionais são motivadas por 
sentimentos. A emoção faz parte da construção do indivíduo e da sociedade desde os tempos 
remotos. As relações interpessoais, com os objetos, espaços, cidades, sua cultura, entre outros, 
são preenchidos de experiências e memórias que são alimentadas por sentimentos mais 
diversos.  
 Segundo Lazarus citado por Iida (2008)  a emoção já foi considerada durante um 
período como um processo desprovido de razão o que resultou no posicionamento da emoção 
em segundo plano como algo prejudicial, descontrolado. Breton (2009) lembra que o “senso 

Colóquio Internacional de Design – Edição 2013: Design para os Povos 344



comum assimila facilmente a emoção com a emersão da irracionalidade, com a falta de 
controle, com a experiência de uma sensibilidade exacerbada.” (BRETON, 2009, p. 114). 
Hoje vários autores e estudiosos da emoção analisam o seu papel fundamental no 
desenvolvimento das relações humanas.  
 Damásio (2012) investigou pacientes neurológicos, que tiveram a área cerebral 
responsável pela emoção lesionada. Estes pacientes perderam não somente a capacidade de 
sentir emoções como rir ou chorar, mas também a capacidade de decidir. O autor demostrou 
em seu estudo que a capacidade de tomar decisões racionais está relacionada com a 
capacidade de se emocionar. Roberts (2005) cita o neurologista Donald Calne que explica que 
a emoção leva o individuo à ação, enquanto a razão leva a conclusões. Tais argumentos 
apresentam a ideia que a razão não existe sem a emoção. E é a inter-relação entre estes dois 
elementos que impulsionam o ser humano.  
 Áreas de estudo como a antropologia, possuem pesquisas que se dedicam ao 
entendimento da sociedade sob a ótica da emoção.  

A Antropologia das Emoções parte, deste modo, do princípio de que as experiências 
emocionais singulares, sentidas e vividas por um ator social específico, são produtos 
relacionais entre os indivíduos e a cultura e sociedade. A emoção como objeto 
analítico das Ciências Sociais, pode ser definida, então, como uma teia de 
sentimentos dirigidos diretamente a outros e causado pela interação com outros em 
um contexto e situação social e cultural determinados (KOURY, 2005, p. 315). 

 A emoção faz parte da vida em sociedade e é construída desde o momento do 
nascimento. Nos primeiros momentos de vida, o indivíduo é movido por instintos inatos, e 
aos poucos vai desenvolvendo características que absorve da convivência com o seu entorno.  
 As emoções são classificadas por Damásio (2012) em emoções primárias e emoções 
secundárias. As emoções primárias são constituídas dos processos básicos, em sentir as 
reações inatas, instintiva, pré-organizadas, ou seja, os seres estão programados a reagir de 
maneira mecânica, expressando determinadas emoções quando diante de determinados 
estímulos, por exemplo sentir medo, desejo de fugir ao encontrar com um animal ameaçador 
como um leão. Já nas emoções secundárias o processo é refletido, advém de experiências 
adquiridas, e não inatas, baseiam-se no aprendizado, na interação social.  As emoções neste 
estágio são expressadas de acordo com a bagagem individual, na sociedade em que está 
inserido e em sua cultura.  
 Rezende e Coelho (2010) reafirmam a respeito desse aspecto dual das emoções, que 
apesar de fazerem parte da vida social, são também observadas pelos aspectos naturais, 
enquanto valores subjetivos, particulares de cada ser.  
 Segundo estudos realizados por Damásio (2012) as emoções, assim como a razão têm 
as suas origens nos aspectos biológicos e neurobiológicos. Os processos químicos, hormonais 
e a dinâmica fisiológica do cérebro respondem pelas manifestações emocionais. O autor 
lembra que em várias circunstâncias da vivência dos atores sociais, as emoções são iniciadas 
após um movimento mental de avaliação que é voluntário. E de acordo com as experiências 
vivenciadas existe um amplo espectro de estímulos e situações que vão se associar aos 
estímulos inatos para causar emoções. Bauman (2001) lembra que o homem antes mesmo de 
começar a articular racionalmente o melhor código de convívio,  já tinha uma história e 
costumes vividos por coletividade. 

Contudo, se a lembrança das reações emotivas está sempre associada ao contexto de 
interação que as produziu, já temos o fato de que o sentimento não é sentido de 
forma abstrata nem independente de interações sociais específicas. Além disso, 
desde muito cedo o aprendizado da linguagem passa a mediar a experiência, de 
modo que se torna difícil separar o sentimento de sua percepção e expressão, mesmo 
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que esta aconteça apenas para o próprio indivíduo. (REZENDE e COELHO, 2010, 
p. 31) 

 Os homens, ao expressarem de maneira instintiva as suas reações e os seus 
sentimentos, refletem no seu grupo de convívio, que irão reproduzir comportamentos gerando 
códigos, normas e maneiras de viver. Segundo Breton (2009) as manifestações corporais e 
afetivas de um indivíduo trazem um significado que irá criar uma ressonância mútua, a 
experiência de cada um possui o ponto inicial para a experiência do grupo. Assim, conforme 
apresenta Damásio (2012) a cultura e civilização não poderiam surgir de pessoas isoladas. 
Assim sendo, não podem ser resumidas a mecanismos fisiológicos. Breton (2009) reafirma 
que analisar as emoções sob o aspecto fisiológico, reduzindo-as a atividade corporal, seria 
retirar do homem a consciência e autoria do que vivencia. 

A convicção de que os sentimentos têm uma natureza universal faz parte do senso 
comum ocidental, que os considera um aspecto da natureza humana marcado pelas 
ideias de ‘essência’ – no sentido de uma universalidade invariável e de 
‘singularidade’ – como algo que provém espontaneamente do íntimo de cada um. 
Fazer uma ‘antropologia das emoções’ é colocar em xeque essas convicções, 
tratando-as como ‘representações’ de uma dada sociedade; construir as emoções 
como um objeto das ciências sociais é inseri-las no rol daquelas dimensões da 
experiência humana as quais, apesar de concebidas pelo senso comum como 
‘naturais’ e ‘individuais’- a exemplo da sexualidade, do corpo, da saúde e da doença 
etc. - estão muito longe de serem refratárias à ação da sociedade e da cultura. 
(REZENDE e COELHO, 2010, p.12) 

 As normas e maneiras para expressar as emoções mudam de sociedade para sociedade, 
por exemplo sentimentos relativos ao nascimento e à morte, que fazem parte da vida de 
qualquer indivíduo, são expressados de formas diferentes no Ocidente e no Oriente. Cada 
cultura determina de forma natural as tradições que ditam essas relações.  
 Para Breton “Para que um sentimento (ou emoção) seja experimentado ou exprimido 
pelo indivíduo ele deve pertencer, de uma forma ou de outra, ao repertório cultural de seu 
grupo.” (BRETON, 2009, p. 126). Essas emoções oferecem várias possibilidades de 
interpretações para os indivíduos sobre o que sentem e percebem nas atitudes dos outros. De 
acordo com o sociólogo alemão Georg Simmel, citado por Rezende e Coelho (2010), a 
sociedade é formada pela interação entre os indivíduos, e essa interação é composta pela 
forma, ou seja, um formato de existência. E a motivação é o conteúdo, o interesse ou objetivo 
pelo qual o indivíduo se envolve na interação. 

As emoções são a matérias viva do fenômeno social, a base que orienta o estilo das 
relações nutridas pelos indivíduos, distribuindo os valores e as hierarquias que 
sustentam a afetividade. (BRETON, 2009, p. 120) 

 A expressão do sentimento está diretamente ligada às regras do convívio social que 
acaba por delimitar onde, como e para quem se deve expressá-lo. Neste aspecto é importante 
refletir sobre a questão colocada por Rezende e Coelho (2010) do público e do privado, 
muitos dos sentimentos sentidos de maneira natural pertencem a ordem do privado e 
normalmente são verdadeiros, enquanto os sentimentos expressos no âmbito público, podem 
ser falsos, por existir em muitos dos casos, uma tensão entre o sentir e expressar os 
sentimentos, que diverge do que é expressado pelo grupo. Nota-se que, para fazer parte de um 
determinado grupo, o indivíduo submete  os seus pensamentos aos pensamentos do grupo em 
questão. 
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As teorias do design emocional 

 Os estudos sobre design emocional são relativamente recentes e apresentam-se como 
área teórica que propõe a busca de metodologia para o desenvolvimento de produtos ou 
serviços que se comuniquem com os sentidos das pessoas.  

O design reconhece a importância dos fatores emocionais desde longa data. 
Contudo, não existiam instrumentos eficazes para operacionalizar esses fatores na 
prática do projeto. Assim, os resultados dependiam do talento e esforço de alguns 
projetistas ou de fatores não sistemáticos. Nos últimos anos, os pesquisadores da 
área começaram a criar técnicas visando associar certas características do produto 
com determinadas emoções. (Iida, 2008, p. 34) 

 Segundo Desmet (2009) a compreensão das emoções dos usuários auxilia o designer a 
projetar já pensando nos efeitos emocionais que o produto pode proporcionar. O autor lembra 
que as iniciativas de pesquisa sobre a emoção e design foram promovidas pela necessidade de 
desenvolver ferramentas e técnicas que facilitam a implementação de projetos focados na 
emoção. 
 Nos estudos de Norman (2008) sobre a emoção e design o autor ressalta como alguns 
objetos evocam emoções positivas, como o amor, o apego e a felicidade, e ainda aponta 
também que todas as nossas ações estão permeadas por emoções, na maioria das vezes 
inconscientes, e são elas que guiam os comportamentos. Nos estudos sobre a emoção 
realizados em conjunto com os professores Andrew Ortony e William Revelle, Norman 
(2008) sugere três níveis de estrutura cerebral: visceral, comportamental e reflexivo. E 
baseando nessa estrutura faz um paralelo com o design.  
 1 - O nível visceral diz respeito a agilidade, julgamentos rápidos e o design neste nível 
está relacionado com os aspectos físicos, com as formas, os sons, as texturas, a aparência é o 
que importa. “O design visceral diz respeito ao impacto inicial de um produto, à sua 
aparência, toque e sensação.” (Norman, 2008, p. 56). Neste momento visa o contato primário 
com o objeto de desejo, o que ele provoca de maneira imediata.  
 2 - No nível comportamental observa-se a efetividade do uso e o prazer. O êxito do 
produto sob o aspecto da função é avaliado neste momento. O contato e a usabilidade do 
artefato são colocados em prática, ele deve atender uma necessidade. 
 3 - O nível reflexivo apresenta o auge do sentimentos, das emoções e da cognição. A 
experiência, a vivência criam referências, que se refletirão na auto imagem, na satisfação 
pessoal e nas lembranças. Neste estágio os sentimentos são cultivados, são importantes as 
histórias de interação, as associações que as pessoas  possuem com os objetos e as lembranças 
evocadas. Os aspectos de cultura e sociedade são fundamentais na construção da auto imagem 
e da memória afetiva dos indivíduos. O nível reflexivo oscilará de acordo com a cultura, 
experiência, grau de instrução. As relações são estruturadas em longo prazo. A construção da 
identidade está ligada a este nível. 
 Norman (2008) lembra que nos níveis visceral e comportamental existe o afeto, mas 
sem os julgamentos implementados pela consciência e as interpretações construídas de acordo 
com  a bagagem de cada indivíduo. É o processo da atração que desperta de maneira natural 
os instintos e sensações já estabelecidas no psiquismo do ser.  
 Jordan (2000) desenvolveu um modelo de hierarquia das necessidades do usuário. O 
modelo proposto coloca no primeiro nível a funcionalidade, o produto deve atender 
primeiramente as questões da função. No segundo nível encontra-se a usabilidade, o 
consumidor espera que o produto seja fácil de usar. Após passar por estes dois níveis, o 
usuário deseja que o produto possa lhe proporcionar algo mais. O autor refere-se a busca 
constante do ser humano pelo prazer, ele não deseja somente ter o produto, mas uma interação 
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com o mesmo. E o resultado deste prazer com o produto  pode ser mensurado nos seus 
benefícios emocionais, hedônicos e de uso prático. 
 Jordan (2000) utilizou as pesquisas do antropólogo Lionel Tiger, que desenvolveu um 
extenso estudo sobre as questões do prazer, para elencar os tipos de prazeres que o usuário 
busca no processo de interação com o artefato.  
Tiger classifica o prazer em quatro tipos: fisiológico, social, psicológico, ideológico 

1- Prazer fisiológico está relacionado com o corpo e  com os sentidos: o tato, o 
paladar, o olfato, os sons, a percepção visual e inclui também o prazer sensual.  

2- Prazer social resulta das interações entre indivíduos, as relações homem-sociedade, 
o status e auto imagem.  

3- O prazer psicológico está relacionado às reações cognitivas e emocionais.  
4- O prazer ideológico possui como base os valores morais, valores culturais, os 

gostos pessoais e experiências. É a reflexão sobre a experiência e a apreciação do 
entorno. 

 O conhecimento das emoções auxilia nas metodologias de design, pois proporciona 
desenvolvimento de artefatos que dialoguem com os anseios humanos, sejam eles de ordem 
primária, que se relacionem diretamente com o inconsciente pelos aspectos físicos, ou de 
ordem social que são construídas pela organização reflexiva das vivências. Um coador de chá 
não é um objeto de destaque, ele não ocupa um lugar importante na cozinha, mas ele pode 
tornar-se interessante, prazeroso e até divertido quando em seu design existe  essa proposta. 
Como, por exemplo, o coador de chá Te ò de Stefano Pirovano, (figura 01) que se torna 
divertido em seu processo de uso. 

 

     Figura 01: Coador de chá Te ò de Stefano Pirovano 
 
 Desmet (2003) baseou-se nas teorias sobre as emoções, na universalidade das suas 
formas inatas e em suas pesquisas elaborou um “modelo de produtos emocionais” baseado na 
denominada Appraisal Theory (avaliação da relação de significado de um estímulo e sua 
relevância) para avaliar as reações das pessoas no processo de uso dos produtos. 
 O modelo desenvolvido por Desmet (2003) apresenta quatro parâmetros principais no 
processo de elucidar as emoções: (1) a avaliação, (2), interesses/objetivos (3) o produto, e (4) 
a emoção. (figura 02) Os três primeiros parâmetros, e a sua interação vão determinar se um 
produto provoca uma emoção, e em caso afirmativo, qual é essa emoção. 
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                                     Figura 02 - modelo básico produtos emocionais 
 

1- Avaliação - Teóricos cognitivos da emoção argumentam que uma emoção envolve 
sempre uma avaliação. Ou seja, é avaliado como uma ação pode prejudicar ou 
beneficiar uma pessoa. Não trata de uma avaliação intelectual, mas de uma 
resposta automática que o indivíduo produz a partir do significado de um 
estímulo. 

2- Interesses/objetivos - Os interesses ou objetivos dos indivíduos são considerados 
como pontos relevantes no processo de avaliação. O  significado de um produto 
para o nosso bem-estar é determinado por um interesse ou objetivo. 

3- Produto - As emoções derivam e envolvem uma relação entre o indivíduo e um 
objeto. O estímulo pode ser um evento real, ou um evento lembrado ou imaginado. 
O estímulo que provoca a emoção não precisa ser necessariamente o objeto em 
questão. 

4- Emoção - A emoção é o resultado do processo expressada pelo usuário em 
questão. 

 Desmet (2003) coloca que mais importante que conhecer as emoções que são 
provocadas por um produto, é entender como o produto relaciona com os interesses e como os 
indivíduos assimilam a informação, pois é essa informação que irá apoiar o designer no 
desenvolvimento do projeto.  

Ao invés de suscitar uma emoção única, os produtos podem provocar várias 
emoções ao mesmo tempo, porque essas emoções são extraídas, não só pela estética 
do produto, mas também por outros aspectos, como a função do produto, marca, 
comportamento e significados associados. (DESMET, 2003, p.1)1  

 Entre os aspectos citados por Desmet (2003) a marca ocupa um espaço de destaque, 
pois ela representa segundo Norman (2008) as experiências com um produto ou com a 
empresa. “As marcas têm tudo a ver com emoções” (NORMAN, 2008, p.81). 
 

O design emocional e a construção das marcas  

 O conceito adotado pelas marcas comerciais de acordo com Costa (2011) é a condição 
essencial e primária: “uma marca é o sinal que deixa o ato de marcar, a marcação de uma 

1 Tradução da autora. Texto original: Rather than eliciting one single emotion, products can elicit 
multiple emotions simultaneously because these emotions are elicited not only by the product’s 
aesthetics, but also by other aspects, such as the product’s function, brand, behaviour, and associated 
meanings. (DESMET, 2003, p.1) 
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matriz ou um traço sobre uma superfície.”(COSTA, 2011, p. 20) Esse sinal impresso sobre 
alguma superfície comunica um significado para que entre em ressonância com este elemento, 
vinculando ao mesmo uma identidade.  

A marca começou sendo uma coisa: um signo (Antiguidade). Depois foi um 
discurso (Idade média). A seguir, um sistema de memória (economia industrial). 
Atualmente, a marca é um fenômeno complexo (economia da informação, cultura de 
serviço, sociedade do conhecimento).” (COSTA, 2011, p. 90) 

 De acordo com Tavares (1998) as marcas seguiram a sua evolução: No antigo Egito 
eram sinais inscritos para identificar pedras de construção; na Europa no período medieval 
eram usadas para assegurar uma qualidade consistente ao consumidor. As marcas registradas 
surgem no século XVI; no século XVIII os nomes de gravuras de animais, lugares, pessoas 
famosas assumiram o nome de produtores, neste momento o importante era associar o nome 
do produto à marca; no século XIX a marca começa a ser usada para aumentar o valor 
percebido, a partir do século XX as marcas passam por diversos momentos, chegando ao 
século XXI com uma imagem preenchida de valores intangíveis. 
 Martins (2004) lembra que a humanização das marcas não é uma novidade, na década 
de 1960 o publicitário e pesquisador David Ogilvy detectou, através de pesquisa de mercado, 
que os consumidores percebiam traços de personalidade que a identificava, as marcas eram 
associadas a modernidade, elegância, charme, simpatia, entre outros, atributos que 
normalmente associam-se a pessoas. Ogilvy nomeou as características emocionais da marca 
como personality brand. 
 Em muitos casos as empresas não buscam esses valores emocionais, segundo Martins 
(2004) elas estão preocupadas em desenvolver o produto e o conceito da marca, enquanto o 
consumidor compreende que o relevante da marca são as suas características emocionais. 
(figura 02) “Toda marca forte tem uma essência emocional bem definida que gera um estado 
de realização elevado no consumidor.” (MARTINS, 2004, p. 20).  
 

                                       Figura 03: Visão da empresa x visão do consumidor 
 
 Gobé (2010) afirma que as marcas, para satisfazerem as exigências do consumidor, 
utilizam das ferramentas do design, da cultura e da emoção para destacar-se de suas 
concorrentes. Lipovetsky e Serroy (2012) apontam o poder das marcas que tornaram objeto de 
discussões, de trocas e de coleções. As marcas organizaram uma nova forma de cultura.  
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 Norman (2008) também aponta o aspecto emocional que as marcas assumiram. Para o 
autor: “Elas trazem consigo uma reação emocional que nos orienta em direção a um produto 
ou nos afasta dele.” (NORMAN, 2008, p. 81). Segundo Gobé (2002) as marcas evoluíram e 
os valores intangíveis tornaram-se mais importantes que os tangíveis. Marcas como Coca-
Cola, Apple, Nike são exemplos em que os seus valores intangíveis ultrapassam os valores 
tangíveis. A Coca-Cola é uma marca eminentemente emocional, ela não vende apenas os seus 
produtos, mas sim conceitos. Gobé (2002) lembra que  somente os produtos ou serviços não 
são suficientes para manter ou aumentar os consumidores, mas sim o aspecto emocional.  

Por emocional, quero dizer como uma marca se comunica com os consumidores no 
nível dos sentidos e das emoções, como uma marca se aviva para as pessoas, 
forjando um conexão profunda e duradora. (GOBÉ, 2002, p. 19) 

 Entrar em relação com as emoções das pessoas é criar laços, conectar com os seus 
desejos e necessidades emocionais e para o desenvolvimento de marcas emocionais é 
importante o conhecimento de como se organizam as emoções.  
 A imagem emocional de uma marca está associada aos relacionamentos estabelecidos, 
às motivações projetadas. Segundo Costa (2011): “Aprofundar-se na imagem da marca é 
como dizíamos no princípio, penetrar no imaginário social, na psicologia cotidiana, no mundo 
pessoal das aspirações das emoções e dos valores.” (COSTA, 2011, p. 85-86)  As marcas 
estão presentes nas experiências cotidianas dos indivíduos, fazendo parte de suas vivências, 
expectativas e frustações. O autor lembra que a marca não é um produto exclusivo do design 
gráfico, mas de amplas disciplinas que estão interligadas na vida social da marca.  De acordo 
cm Gobé (2010) o design humaniza a experiência e melhora a conexão entre marcas e 
pessoas, conectando as suas experiências racionais, sociais e viscerais.  
 Segundo Costa (2011) a marca evoluiu de marca/função à marca/emoção. A marca 
deixou o seu papel funcional, de designação de um produto ou serviço para assumir um 
aspecto de independência, apresentando valores intangíveis que dialogam com os sentimentos 
humanos. Escolher uma marca é revelar a própria imagem. “A escolha está ligada à emoção 
que está no inconsciente coletivo; quando esse sentimento é alcançado, a imagem da marca 
nos transmite a sensação de autenticidade.” (MARTINS, 2004, p. 28). Tavares (1998) lembra 
que algumas marcas atuais repletas de significados e valores originaram-se de simples 
produtos, que na maioria dos casos possuem um ciclo de vida limitado por diversos fatores. A 
marca geralmente está relacionada a gerações, as pessoas adultas costumam preferir as marcas 
que gostavam, ou estão vinculadas a essas memórias afetivas da infância. Muitos produtos são 
consumidos nesta linha de pensamento, é o sabão em pó que a mãe usava, o biscoito que 
marcou infância. Segundo Norman (2008) “o nosso apego não é realmente com a coisa, é com 
o relacionamento, com os significados e sentimentos que a coisa representa.” (NORMAN, 
2008, p. 68). 
 Gobé (2002) desenvolveu dez diretrizes para a criação de marcas emocionais. O autor 
relacionou o velho conceito da percepção da marca e o novo conceito de marcas emocionais. 

1- De consumidores a pessoas - consumidores são atrelados a questão do consumo, e 
as pessoas vivem, e esse relacionamento deve-se basear em respeito mútuo. 

2- Do produto à experiência – A compra baseada na necessidade é estabelecida pelo 
preço e conveniência, a experiência com o produto permanecerá na memória das 
pessoas, pois elas suprem desejos.  

3- Da honestidade à confiança – A honestidade é um requisito indispensável, deve 
fazer parte da proposta, a confiança é uma conquista, é o que se espera de um 
amigo, reflete segurança.  

4- Da qualidade à preferência – A qualidade é uma necessidade para manter-se no 
mercado, enquanto que a preferência por uma marca é um vínculo estabelecido.  
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5- Da notoriedade à aspiração – O fato da marca ser conhecida não significa que ela é 
desejada, amada, ela deve fazer parte das aspirações das pessoas.  

6- Da identidade à personalidade – As identidades das marcas exprimem as suas 
diferenças, enquanto a personalidade é o seu carisma e o seu caráter.  

7- Da função à sensação – A funcionalidade atende aos aspectos práticos, a sensação 
atende as questões da experiência.  

8- Da ubiquidade à presença – a ubiquidade é mostrada, a presença é sentida.  
9- Da comunicação ao diálogo – A comunicação é direcionada, trata de informações, 

o diálogo pressupõe uma troca, participação.  
10- Do serviço ao relacionamento – O serviço atende as necessidades da venda, o 

relacionamento é ir ao encontro, procurando entender e analisar quem são os 
clientes.  

 Gobé (2002) ainda traça quatro pilares essenciais para a estratégia de desenvolvimento 
de marcas emocionais: relacionamento, experiências sensoriais, imaginação e visão.  
 No pilar do relacionamento deve-se priorizar o respeito. De acordo com Roberts 
(2005) o respeito é a estrutura fundamental para um relacionamento duradouro. É um trabalho 
que propõe envolvimento dos consumidores, é uma constante troca, de manter-se em contato, 
entendê-los.  
 Aeker (1998) considera a lealdade à marca como a essência do brandy equity2, pois 
perpassa pelo aspecto do relacionamento marca – indivíduo, neste momento encontram-se 
pessoas que realmente gostam da marca por vários motivos sejam baseadas em um conjunto 
de experiências, ou na qualidade percebida, mas normalmente a ligação é emocional, que o 
autor chama de amizade com a marca e é um caminho para confiança que estreita mais esses 
relacionamento.  
 As experiências sensoriais como o som, as cores, o sabor, o tato, os aromas estão 
ligados com a maneira em que os seres humanos interagem com o mundo e são, em grande 
parte, mecanismos para despertar emoções. 

Os sentidos falam com a mente na língua das emoções, sem palavras. As emoções 
alertam sobre a importância das descobertas de nossos sentidos, não só para nosso 
bem-estar, mas na verdade para nossa sobrevivência. (ROBERTS, 2005, p. 105) 

 Expor as pessoas à experiências sensoriais é criar emoções que serão registradas em 
sua memória, e poderão ser acionadas e revividas a qualquer momento.  
 A imaginação cria caminhos para atingir dialogar diretamente com as emoções do 
consumidor, desde o seu projeto, venda, e a relação de consumo. Desenvolver narrativas que 
envolvam o consumidor em um mundo que corresponda e estimule o seu anseio é um 
caminho para estimular a emoção.  Semprini (2010) localiza o imaginário, em um contexto 
pós moderno, como uma ferramenta importante para atingir o consumo. Segundo Roberts 
(2005) as histórias sustentam as marcas, através delas explicamos o mundo e atribuímos 
valores àquilo que amamos. Elas dizem a respeito do passado, presente e futuro, exploram 
sonhos, mitos e ícones e despertam a inspiração.  
 Semprini (2010) aponta a importância de estudar a capacidade de a marca gerar 
mundos possíveis, em que, a construção de sentido organizado, no qual encontram-se 
elementos narrativos, fragmentos do imaginário, referências sociais, elementos arquétipos e 
qualquer outro elemento que contribua para tornar o mundo da marca significativa para o 

2 Aaker (1998) que define o brandy equity como um “conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu 
nome e seu  símbolo, que se somam ou se subtraem do valor proporcionado por um produto ou serviço para 
uma empresa e/ou para os consumidores dela.” (Aaker, 1998, p. 16) 
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destinatário. A visão focaliza a marca no seu processo de evolução no mercado, renovando e 
criando ressonância emocional com o consumidor.  
 

As marcas emocionais e as cidades 
 As marcas emocionais vinculadas à imagem das cidades devem se conectar aos 
sentimentos dos cidadão. As cidades são por natureza espaços de vivências, experiências e 
aprendizado, portanto provocam uma série de emoções em seus atores sociais. E de acordo 
com Rezende e Coelho (2010) a experiência do mundo com os sentidos é uma forma de 
aperfeiçoar a razão, “a experiência é um fato ao mesmo tempo cognitivo e emocional.” 
(REZENDE e COELHO, 2010, p. 112)  
 Várias cidades e países têm adotado a criação da marca país com o objetivo de 
promover a diferenciação em um mundo globalizado, uma maneira de apresentar a sua 
identidade para o mundo.  

Símbolos visuais têm figurado no marketing de lugares com destaque […]. Quando 
são usados de maneira sistemática, esses símbolos visuais aparecem em papéis de 
correspondência oficial, catálogos, outdoors, broches e em dezenas de outros 
lugares. Para ser bem sucedida, uma imagem visual precisa reforçar um argumento. 
Se não corresponder ao slogan, ao tema ou ao posicionamento, o visual pode minar a 
credibilidade do lugar. Tal situação é comum onde não existe uma estratégia de 
marketing ou onde ela é incoerente. (KOTLER et al, 2007 p.194) 

 Portanto, o desenvolvimento de marca para cidades e países passou a ser um passo 
importante nesse processo de valorização do território.  

Sua onipresença no espaço público, sua capacidade para marcar o simbólico e o 
imaginários coletivos, sua propensão para movimentar a opinião pública e chamar a 
atenção da mídia, suas funções de intermediário identitário ou de bandeira coletiva 
deslocam a marca de única esfera do consumo e a projetam no próprio cerne dos 
comportamentos sociais, das lógicas de trocas, dos mecanismos de construção de 
identidades dos indivíduos e dos grupos.( SEMPRINI, 2010, p. 292) 

 Segundo Julier (2008) a criação de movimentos, serviços e atrações para promover 
lugares originou-se em Boston, em meados dos anos 1970 e foi apoiada por uma grande 
campanha de relações públicas. A marca I LOVE NY (figura 04) foi desenvolvida em 1977 
pelo designer gráfico Milton Glaser, em um momento crítico para New York, a cidade 
passava por sérios problemas sociais e econômicos, e a marca foi desenvolvida com a 
intenção de valorizar a cidade e alavancar o turismo.  Hoje é considerada um referência de 
marca de cidade. A sua proposta foi replicada em outras cidades.    

Segundo Neumeier (2008): “a Marca é percepção íntima, o sentimento visceral de 
uma pessoa em relação a um produto, serviço ou empresa. (...) a marca é definida por pessoas, 
não por empresas, mercados ou pelo chamado público geral. Cada pessoa cria sua própria 
versão da marca.” (Neumeier, 2008, p. 2). 
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                                                           Figura 04: Marca de New York 
 
 Em Belo Horizonte não existe um marca forte ou oficial que represente a cidade. Mas, 
existem alguns movimentos que apresentam propostas de valorização da cidade: Soubh, Amo 
BH Radicalmente, Desestressa Bh, Diga não a verticalização da Pampulha, entre outros.  
 O movimento Eu Amo BH Radicalmente3, lançado em 2006, pelo Belo Horizonte 
Convention & Visitors Bureau – A Casa do Turismo, entidade sem fins lucrativos que atua 
como uma Agência de Desenvolvimento para o segmento turístico. O movimento foi criado, 
inicialmente, voltado para a prática de esportes radicais. Porém, a marca desse movimento foi 
além de seu projeto inicial, e possui hoje também, a intenção de aumentar a autoestima e o 
amor do belo-horizontino por sua cidade. A sua proposta é, além de mostrar à comunidade de 
Belo Horizonte e aos seus visitantes as suas belezas e potencialidades, convocá-los para 
mostrar seu amor pela cidade, por meio de ações sustentáveis como preservação, 
responsabilidade social, cuidado e gentileza urbana. 

 
Em 2006 o Belo Horizonte Convention & Visitors Bureau – A Casa do Turismo viu 
a necessidade de promover a cidade como um excelente destino para o turismo de 
aventura, cultura e lazer, entre outros. Para isso, necessitava passar bons valores de 
Belo Horizonte para a população, mostrando que a participação massiva era 
fundamental para o desenvolvimento do turismo. 
A forma encontrada foi destacar o orgulho de ser belo horizontino. Toda a cultura, 
conhecimento e hospitalidade que os moradores de Belo Horizonte e região tinham. 
Foi evocado então o: EU AMO BH RADICALMENTE. 
(http://www.euamobhradicalmente.com.br/o-movimento 03/08/2012) 

 
 O movimento desenvolveu uma série de produtos: camisetas, adesivos, campanhas 
educativas, inclusive com a participação de diversos artistas mineiros,  promovendo assim um 
atrelamento emocional dos moradores com o seu logotipo.  

 
3 http://www.euamobhradicalmenteeprovo.com.br/campanha.asp 
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                              Figura 5 - Campanha Eu Amo BH Radicalmente 
  
 Em 2012, a campanha, utilizando também diversas mídias, volta-se para falar 
diretamente com o cidadão usando o conceito “Você é parte de BH. BH é muito de você.” 
Sua premissa é valorizar o que a cidade tem de melhor: o belo-horizontino.” 
(http://www.euamobhradicalmente.com.br/o-movimento. 03/08/2012.) 
 Já a marca SouBH, foi idealizado por uma empresa de mídia que produz um site que 
divulga a vida cultural e opções de entretenimento em BH. A intenção expressa em seu 
editorial é que a página funcione como um movimento de valorização da cidade. No próprio 
site o internauta pode baixar papéis de parede com símbolos de Belo Horizonte, como na 
figura 6, ou cartões virtuais que também valorizam a cidade. 

 

 
Figura 6- SouBH 

 
 O SouBH ainda faz a distribuição gratuita de adesivos para aqueles que se cadastrarem 
no site. Podemos vê-los espalhados em diversos carros na cidade, a todo o momento. 
  Já a proposta do Desestressa Bh é de levar mais afetividade e emoção à população no 
seu dia-a-dia, através de ações como música no metrô, gentileza urbana e até um piquenique 
no parque. E a sua articulação e divulgação é realizada principalmente por meio das redes 
sociais.  
 Já a marca “Diga não a verticalização da Pampulha”(figura 7), propõe o envolvimento 
da comunidade da região e áreas afins, à um posicionamento ideológico e político contra a 
descaracterização da Pampulha. Apesar do apelo ser regional, a princípio, acabou chamando a 
atenção de outras pessoas para a preservação de uma das principais referências de Belo 
Horizonte, o complexo arquitetônico da Pampulha. Esse movimento articula-se com a 
promoção de caminhadas, passeios ciclísticos entre outros. 

                         Figura 7 – Marca do movimento  
 Esses movimentos propõem uma interação entre os seus cidadãos e a cidade, e uma 
marca emocional de uma cidade deve propor trabalhar os sentimentos dos cidadãos que 
poderá funcionar como um vocativo, no sentido de cuidar, conservar os seus espaços.  
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Considerações Finais 
 Uma marca deve ser o resultado de várias ações, que decodifiquem e tangenciem os 
valores e imagem que uma cidade ou país precisam demonstrar. De acordo com Tavares 
(1998) “o significado de uma marca resulta dos esforços de pesquisa, inovação, comunicação 
e outros que ao longo do tempo, vão sendo agregados ao processo de sua construção”. 
(TAVARES, 1998 p. 73). A criação de uma marca voltada para uma cidade deve ser a junção 
dos diversos elementos que a constitui, a sua identidade, os seus espaços urbanos e os 
significados a ela atribuídos.  
 Criar essa conexão é transpor os elementos da imagem da cidade na construção de 
marcas que envolvam os cidadãos e estabeleçam laços afetivos e sentimentos de pertença. 
Mas a sustentação destas  marcas depende de um branding que alie o design e a emoção  com 
as necessidades locais. 
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Resumo 
 
O designer está assumindo novos papéis, que o permitem interagir com organizações em 
processos colaborativos, construindo soluções inovadoras. Suas atribuições são próximas às 
de um mediador, ou facilitador, e o permitem atuar estrategicamente na construção de futuros 
sustentáveis. Em um estudo de caso, analisando o papel do designer junto à um grupo de 
artesãs, conclui-se que a empatia, o entendimento de como estimular processos colaborativos, 
e o diagnóstico de habilidades no grupo, são atributos desejáveis ao designer quando 
projetando em comunidade. O designer atua como um agente de mudança, ampliando a 
percepção cultural, e modificando o processo projetual do grupo.  

 
Palavras Chave: design estratégico; sustentabilidade; artesanato e co-design. 
 
 
Abstract 
 
Designers are assuming new roles, which allow them to interact with organizations on 
collaborative processes, building innovative solutions. Designers' attributions are close to 
those of a mediator, or facilitator, and allow them to act strategically on the construction of 
sustainable futures. Through a case study analysing the designer's role within a group of 
artisans, we conclude that empathy, an understanding of how to stimulate collaborative 
processes, and diagnostic of a group's skills, are considered desirable attributes for a 
designer. The designer also acts as an agent of change, widening a group's cultural 
perception, and modifying its project process.  
 
 
Keywords: strategic design; sustainability; handicraft and co-design.  
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Introdução 
 

Os padrões atuais de consumo e estilo de vida da sociedade são incompatíveis com a 
regeneração dos recursos naturais e com um bem-estar social generalizado. É preciso criar 
uma descontinuidade no sistema atual de produção e consumo, através de uma redefinição do 
sistema de valores, das interações sociais, e da busca de viver bem com menos recursos. Para 
tanto, precisamos encontrar soluções que se mostrem adequadas a este contexto social e que 
visem o bem-estar sustentável como objetivo. A transição rumo à sustentabilidade necessita 
de estratégias que gerem adequações ecológicas e mudanças comportamentais (MERONI, 
2008). Mulgan (2006) acrescenta que são necessários novos modelos de negócios 
fundamentados mais em inovações sociais que tecnológicas. Esta tipologia de inovação pode 
ser definida como:  

“Uma resposta nova e socialmente reconhecida que visa e gera mudança social, 
ligando simultaneamente três atributos: (i) satisfação de necessidades humanas não 
satisfeitas por via do mercado; (ii) promoção da inclusão social; e (iii) capacitação 
de agentes ou atores sujeitos, potencial ou efetivamente, a processos de 
exclusão/marginalização social, desencadeando, por essa via, uma mudança, mais ou 
menos intensa, das relações de poder. Andre e Abreu (2006)” 

 
Um dos possíveis caminhos para este tipo de mudança está manifesto nas políticas que 

se direcionam à inclusão social de pessoas ou grupos de base territorial. Neste contexto, a 
habilidade dos designers, de gerar soluções criativas para problemas complexos, torna-se 
valiosa para a construção de soluções alternativas alinhadas a um ideal sustentável, que 
engloba a sustentabilidade ambiental e social (MANZINI, 2008). Por sustentabilidade social o 
autor refere-se às condições sistêmicas a partir das quais as atividades humanas devem 
respeitar, seja em escala local ou mundial, considerando os aspectos de justiça e 
responsabilidade em relação ao futuro, para não perturbar o “espaço ambiental” que será 
herdado por gerações futuras. Para o autor, a transição rumo a sustentabilidade requer que as 
pessoas aprendam a viver melhor, consumindo menos recursos e regenerando a qualidade do 
ambiente. Neste caminho, o design tem um importante papel a cumprir. A projetação de 
soluções sustentáveis deve ser guiada por princípios ligados: à valorização da diversidade 
social, cultural, biológica e tecnológica; à recuperação e reutilização do que já existe e à 
consideração de aspectos éticos em todas as decisões. Nessa linha, uma das propostas de 
Manzini (2008) é que o design para a sustentabilidade ambiental e social valorize produtos 
artesanais locais e produza com resíduo zero. 

Para aprofundar as discussões sobre o papel do design para o desenvolvimento de 
soluções sustentáveis e inovadoras socialmente, o presente artigo apresenta o estudo de caso 
de um grupo de artesãs chamado “Redeiras”. Este grupo, no final de 2008 foi incluído no 
projeto “Artesanato do Mar de Dentro” desenvolvido pelo Sebrae Rio Grande do Sul, em 
parceria com a empresa Fibria e o Sebrae Nacional (Agencia Sebrae de Notícias, 2012). A 
análise faz a triangulação entre diferentes pesquisadores e diferentes formas de dados: 
documentos, entrevistas com participantes do projeto, visitas a pontos de venda. 
Consideramos como participantes do projeto a designer e as integrantes do grupo de artesãs 
da Colônia de Pescadores São Pedro – Z-3, localizados no sul do Brasil. Neste artigo, analisa-
se a atuação do designer, buscando um melhor entendimento de seu papel em processos de 
co-criação, e na geração de soluções que visam o bem-estar social e a sustentabilidade. O 
estudo de caso é uma abordagem metodológica que busca a compreensão de um fenômeno 
contemporâneo dentro do seu contexto de vida real (YIN, 2005), e se adequa à situações 
complexas.  
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Design Estratégico para a Sustentabilidade 

 
Manzini (2008) afirma que para o movimento do design em direção ao design para a 

sustentabilidade são necessários dois passos: buscar uma abordagem estratégica do design, e 
levar seriamente em consideração os critérios da sustentabilidade. Para o primeiro passo, é 
necessário usar as características, modos de operação e objetivos do design estratégico para 
reunir os atores necessários para a obtenção dos resultados desejados. Para o segundo passo, é 
necessário desenvolver os sistemas sociotécnicos que tenham alto potencial regenerativo e 
baixo uso de recursos naturais. Carla Cipolla (2008, p.12) reforça que "o design para a 
sustentabilidade é o design estratégico capaz de colocar em ato descontinuidades locais 
promissoras, contribuindo para efetivas mudanças sistêmicas". 

O design estratégico pode ser considerado uma forma de aproximação da cultura de 
design com a cultura organizacional, que atua nos níveis estratégicos da organização para 
determinar a forma pela qual a organização irá se apresentar no mercado no futuro para que 
seu valor seja percebido de maneira coerente por todos os seus públicos: usuários, 
stakeholders, clientes, formadores de opinião. A cultura de design agrega as suas capacidades 
de visão, previsão e visualização à cultura organizacional para atingir os seguintes objetivos: 
(1) compreender o DNA da organização, as necessidades e desejos dos seus usuários; (2) 
antecipar mudanças no ambiente sociotécnico, percebendo tendências nos modelos culturais e 
sociais; (3) tornar visíveis essas previsões de cenários futuros, inserindo conceitos de soluções 
potenciais que carregam o valor da organização e o sentido que ela pretende passar em cada 
uma das possibilidades futuras. Desta forma, o design atinge um patamar estratégico nas 
organizações por permitir a elas se moverem no espaço de incerteza dos mercados futuros 
com uma série de aproximações que as permitem explorar o imprevisível e reconhecer as 
possibilidades de projeto nesses espaços. Na perspectiva estratégica, o papel do design é o de 
tornar a estratégia visível, tangível e persuasiva, revelando a identidade da organização. 
“Qualquer coisa na organização deve expressar essa identidade: do produto, aos edifícios, 
ao material para a comunicação; na maneira que se comporta com seus empregados e 
públicos” (Olins, 1991 in Zurlo, 1999). Ou seja,  a solução ofertada deve possuir todas as 
qualidades sensoriais e formais do valor e do significado que a empresa quer entregar para a 
sociedade.  

Considerando essas características, Manzini (1999, apud Zurlo, 1999) define o design 
estratégico como “uma atividade projetual em que o objeto é a interface entre a empresa, o 
cliente e a sociedade e cujo objetivo é a convergência do ponto de vista da empresa, do 
cliente, dos outros stakeholders em um único processo de co-produção de valor”. Zurlo 
(2010) apresenta uma definição síntese do design estratégico operacionalizada em um Máster 
de Design Estratégico no politécnico de Milão: 

“É a atividade de projeto cooptada na formulação e no desenvolvimento das 
estratégias de uma organização; seu objetivo é dar forma à estratégia, que é, 
principalmente, um sistema-produto, isto é, o conjunto orgânico e coerente dos 
vários meios (produto, serviço, comunicação) com os quais empresa constrói a 
própria identidade, posiciona-se no mercado, e define o sentido de sua missão na 
sociedade (Zurlo, 2010).” 

 
O design estratégico atua na geração de inovação social, articulando competências em 

um processo exploratório, que une estratégia e forma para tangibilizar cenários que dão 
suporte para os projetistas visualizarem o futuro e apoiar decisões. De acordo com Meroni 
(2008) o design estratégico atua desenvolvendo sistemas complexos e integrados, chamados 
de sistema produto-serviço, que operam para produzir soluções inovadoras. Dessa maneira, o 
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design estratégico possui importante papel no processo de transição e transformação de uma 
realidade, ditando novas regras e sendo agente de mudança. As operações do design 
estratégico podem ser brevemente apresentadas a partir da afirmação de Meroni (2008), que 
destaca como principais atividades: considerar os valores e interesses coletivos, definir as 
suas ações e orientações a partir de um conjunto de cenários, aprender a lidar com o meio 
ambiente, saber onde ir (e não somente como ir) e como mudar uma realidade. 

Neste contexto, o designer assume novos papéis, agindo como um intermediador entre 
os diversos atores sociais, auxiliando na criação colaborativa e na construção de cenários e 
visões compartilhadas (MANZINI, 2007). Para que isso aconteça, Manzini (2007) acredita ser 
imprescindível que designers atuem como parte integrante da comunidade com a qual estão 
colaborando. Ou seja, mais do que facilitadores, os designers envolvem a comunidade no 
processo de desenvolvimento das soluções, de forma que elas desenvolvam um sentimento de 
propriedade pelos resultados. Yee, Tan e Meredith (2009) caracterizam esse papel como “co-
criadores”.  

Esta característica altera o processo projetual tradicional das inovações de base 
tecnológica. No caso da inovação social, o processo projetual envolve as pessoas afetadas 
pelo problema nas etapas de concepção e implementação das soluções, sendo chamado de co-
design (MERONI, 2008). Marc Steen (2008) destaca como a sua característica essencial o 
envolvimento de pessoas com diferentes experiências e habilidades no processo de 
cooperação criativa, de forma que elas possam, conjuntamente, explorar ideias e conceitos, 
fazer e avaliar sketches, e ajustar mock-ups e protótipos. Elisabeth Sanders e Pieter Jan 
Stappers (2008) definem co-design como a criatividade colaborativa, resultante do trabalho 
conjunto de designers e não designers, no processo de desenvolvimento de projeto. Os autores 
apontam um papel crucial do designer no processo criativo: o de dar forma a ideias que 
emergem do grupo, e não apenas às ferramentas que possibilitam a ideação coletiva. Portanto, 
no co-design, os designers contribuem, com seu pensamento visual, para conduzir e 
formalizar o processo criativo. Desta forma, os vários pontos de vista dos atores e suas 
experiências contribuirão na busca de soluções mais adequadas, em uma combinação de 
capacidades, aumentando a potencialidade de resolução de problemas.  Este é um processo 
participativo, onde a colaboração ativa dos atores é fator determinante de sucesso. 

 
Design e produção artesanal 

Na grande parte dos contextos locais, a produção artesanal está relacionada à tradição. 
É uma produção não-industrializada, que valoriza a história de seu produtor, do seu território, 
e do tempo dedicado à sua produção - qualidades que estão presentes de forma intangível no 
produto artesanal. No Brasil, o artesanato é considerado como atividade que gera 
desenvolvimento econômico e sociocultural, e seu valor agregado é elevado. Ele é uma 
manifestação "cultural, religiosa ou popular", que remete a tradições, e representa um "saber-
fazer singular e impalpável". (FREITAS, 2010, p.71). O artesão, por profissão, tem a 
possibilidade de trabalhar sozinho,  mas encontra muitas vantagens por trabalhar em uma 
comunidade. Entre elas estão a saída do trabalho em isolamento físico e cultural, a satisfação 
de compartilhar um projeto e de pertencer à uma comunidade, o contato com o trabalho dos 
demais artesãos, a força mercadológica de desenvolver um projeto com uma identidade 
comum, e uma maior visibilidade. (DE GIORGI, GERMAK, 2008). As comunidades 
artesanais – cooperativas de artesãos – são organizações presentes em diversas partes do 
mundo, e mesmo não estando em um mesmo contexto social, econômico e geográfico, 
possuem similares características organizacionais e de produção em todas as localidades.  

O designer pode auxiliar as comunidades artesanais de diversas formas, tanto no co-
design de produtos, quanto na otimização da produção, e no aumento da acessibilidade e da 
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visibilidade da comunidade. No contexto brasileiro, o designer freqüentemente interage com 
estas comunidades como consultor, vindo de fora da comunidade, mas inserindo-se na mesma 
para melhor entendê-la e colaborar com ela na criação de produtos e soluções. Junto às 
comunidades, os designers podem atuar em diversos pontos como: melhoria da qualidade dos 
objetos, aumento da percepção consciente dessa qualidade pelo consumidor, redução de 
matéria-prima, intermediação entre as comunidades e o mercado, comunicação dos atributos 
intangíveis dos objetos artesanais, facilitação do acesso dos artesãos ou de sua produção à 
mídia, contribuição na gestão estratégica das ações, dentre outros. (BORGES, 2011) 

Barbara Franco, que trabalha com comunidades criativas artesanais na Itália, afirma 
que para trabalhar com uma comunidade deve-se conhecê-la muito bem: conhecer os atores 
envolvidos, as escolhas políticas, sua história e potencial. Ela lista, dentre os atributos 
necessários a seu trabalho: concentração, paciência,  pesquisa e habilidade de ouvir. 
(FRANCO, 2008, p.42) O trabalho de design com as comunidades necessita de empatia, pois 
além de envolver-se com a produção, o designer necessita desenvolver e preservar as relações 
interpessoais.  
 
A Organização - Início 
 

As mulheres dos pescadores da colônia de São Pedro foram incentivadas pela primeira 
dama da cidade a desenvolver um artesanato local. Elas começaram a coletar escamas de 
peixe e couro de peixe para desenvolver seus trabalhos artesanais e se transformaram em um 
grupo. 

O primeiro incentivo ao trabalho das artesãs da colônia São Pedro foi promovido pela 
Emater - instituição que fomenta o desenvolvimento rural sustentável através da agricultura 
familiar (http://www.emater.tche.br/). A instituição promoveu um curso ensinando o trabalho 
com as escamas e o couro do peixe, técnica que foi difundida entre as artesãs. O artesanato 
era baseado em conchas e ossos de peixe, e fabricava-se enfeites e bijuterias. As artesãs 
trabalhavam individualmente, reunindo-se e somente para apresentar seu trabalho em feiras 
locais e eventos pequenos, geralmente à convite da Emater. Embora várias artesãs 
produzissem o mesmo produto, como brincos, por exemplo, o estilo era variado, e a evolução 
do produto acontecia na fabricação de cada peça individual. Uma das artesãs comenta que, 
nessa época, às vezes "se trocava dinheiro por dinheiro", referindo-se ao lucro baixo das 
vendas. 

Outra artesã, em uma visita à Brasília, entrou em contato com um trabalho artesanal, 
feito de escama de peixe, e patrocinado pelo Sebrae. O grupo decidiu buscar o mesmo 
patrocínio, e obteve o apoio do Sebrae alguns meses após o contato inicial. O grupo então 
passou a fazer parte do projeto desenvolvido pelo SEBRAE/RS em parceria com as 
secretarias municipais de turismo da região da costa doce, chamado “Artesanato do Mar de 
Dentro” (CUNHA, 2012). Neste projeto, o SEBRAE/RS oferece aos grupos oficinas de 
associativismo, cooperativismo, oficinas de design e a consultoria de uma designer para o 
desenvolvimento da coleção, oficinas de vendas e empreendedorismo, consultoria comercial e 
logística e patrocínio para expor em feiras e eventos. 

A partir do apoio do SEBRAE/RS as artesãs passaram de um grupo a uma associação. 
Foram preparadas para trabalhar em grupo e empreender. Foi a partir desse momento que uma 
designer foi chamada para desenvolver uma coleção de produtos para que elas pudessem 
trabalhar. Como resultado da interferência da designer, o grupo ganhou a marca “Redeiras”, 
um catálogo de produtos ligados à moda como biojóias, bolsas, carteiras, mochilas, pulseiras, 
colares e chapéus. Todos os produtos são pautados pelo conceito da sustentabilidade, 
desenvolvidos a partir dos resíduos da pesca (redes, peles e escamas de peixe). O processo de 
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projeto foi pautado pelo respeito as artesãs num “diálogo aberto e sincero” (designer). Para a 
designer, era importante “saber a opinião das artesãs sobre os produtos e sobre o processo 
produtivo”. Foi um processo de co-design, como apresentado por Steen (2008) no qual a 
cooperação criativa possibilitou a exploração das ideias e conceitos, a avaliação e ajustes de 
mock-ups e protótipos. Como resultado, as artesãs realmente sentem-se proprietárias da marca 
e dos produtos desenvolvidos e continuam trabalhando com esse portfólio mesmo depois da 
saída da designer. Elas participam de feiras de design, feiras de artesanato, vendem para lojas 
de todo o Brasil e exportam para a França. Lançaram um site para vender produtos on-line. 
Hoje, a renda do artesanato tem uma importante contribuição para a manutenção das famílias, 
inclusive empregando os maridos nos períodos de baixa da pesca. 
 

A seguir exploraremos o processo de desenvolvimento da coleção de produtos. 
 

Processo Criativo e Definição dos Produtos 
 
O desenvolvimento da coleção Redeiras ocorreu através do trabalho da designer e 

consultora do Sebrae, Karine Faccin, com as artesãs. A designer fez um diagnóstico inicial na 
comunidade, reconhecendo o território, a matéria-prima e as habilidades das artesãs. A 
utilização dos resíduos da pesca surgiu naturalmente para as artesãs, devido à grande 
disponibilidade dos mesmos. As artesãs do grupo são esposas de pescadores, e o resíduo da 
pesca está presente em seus trabalhos desde o início do desenvolvimento do artesanato. A 
designer fez experimentos com a matéria-prima, e trabalhou individualmente nas primeiras 
ideias de uso do material. A designer buscou manter o conceito de sustentabilidade como um 
alicerce do trabalho do grupo, cuidando de todas as etapas do processo produtivo. 

As ideias propostas pela designer representaram uma quebra com a produção habitual 
das artesãs. A designer propôs novas utilizações da matéria-prima, e novas possibilidades de 
produtos. As artesãs, ao falar dos primeiros trabalhos com a designer, relatam o processo 
como "diferente", "meio assustador", e "difícil". As artesãs estavam acostumadas a criar seus 
próprios produtos, e organizar a produção individualmente. Houve uma resistência inicial das 
artesãs, motivada por uma baixa compreensão e confiança no processo da designer. Ocorreu 
uma extensa fase de prototipagem e teste, e por meio de um diálogo aberto entre designer e as 
artesãs, as ideias propostas pela designer eram experimentadas na prática, e adaptadas às 
possibilidades técnicas do grupo. Ao longo do tempo, designer e artesãs compreenderam o 
processo umas das outras, e como resultado desse processo de aprendizado, surgiu uma 
"cumplicidade" entre as profissionais. A designer afirma ser imperativo que todos os atores 
envolvidos estejam de acordo com a produção escolhida, ou o sentimento de desacordo 
impactará negativamente na comunidade. Ela define o momento de construção colaborativa, 
em que ideias são geradas através da interação dos participantes, através de uma metáfora, 
comparando a relação entre ela e a comunidade com um "namoro". Ela brinca com a letra da 
música Mulher Rendeira: "tu me ensina a fazer renda e eu te ensino a namorar", indicando a 
importância das trocas colaborativas entre os participantes. A designer ressalta a importância 
dialógica do processo, afirmando que a definição dos produtos é inspirada e vinculada na 
troca de ideias entre ela e o grupo. 

 
Inserção no Mercado 

O processo de desenvolvimento de produto, desde o início da intervenção do Sebrae 
até o lançamento da coleção levou cerca de um ano. A coleção Redeiras foi apresentada ao 
mercado pela primeira vez em 2010, na feira de design “Paralela Gift”, em São Paulo. A 
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coleção foi bem aceita tanto pela mídia quanto pelos compradores, e o estoque produzido 
pelas artesãs acabou nos primeiros dias do evento.  

 

 
Figura 1: artesãs e designer.  

Fonte: http://tropadesignovo.blogspot.com.br/2010_10_01_archive.html 
 

 
Figura 2: processo e resultados 

Fonte: http://www.viniciuscostafotografia.com 
A exposição à realidade das feiras de design ampliou o repertório cultural e a 

percepção de mercado das artesãs, que testemunharam o sucesso da coleção e compreenderam 
as possibilidades de geração de renda que este trabalho poderia representar para o grupo. A 
feira representou, para as artesãs, a compreensão e validação do trabalho que  estava sendo 
proposto pela designer e pelo Sebrae. Hoje, as artesãs vendem os produtos Redeiras para 
diversas lojas no Brasil e exportam-nos para a França.  Uma bolsa da coleção conquistou o 
segundo lugar no 3º Prêmio Objeto Brasileiro.  

A designer foi importante para reconhecer o potencial da matéria prima, e explicitar o 
território no trabalho artesanal da comunidade, como valor agregado. A designer orientou o 
grupo a partir de seu senso estético, representando uma ponte entre a linguagem da 
comunidade e do mercado almejado. A exposição ao referencial estético e cultural da 
designer, e às feiras de design, representou uma mudança no repertório e na percepção 
cultural das artesãs. Esta percepção é refletida no desenvolvimento dos trabalhos que o grupo 
produziu a partir desse momento. 
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Considerações Finais 

Alguns autores afirmam que hoje todos são designers, e que projetar não é mais 
monopólio do designer (MERONI, 2008; MANZINI, 2008). Esta afirmação é verdadeira, mas 
no sentido em que a criação frequentemente ocorre de forma coletiva, em um processo 
dialógico que alcança uma solução através da interação dos diferentes atores projetuais. Neste 
sentido, a construção de soluções é feita através de uma colaboração criativa. Desta forma, é 
importante encontrar maneiras de estimular a criatividade durante o processo. Não é 
necessário que todos os atores aprendam a desempenhar todos os papeis, mas que haja 
entendimento entre as partes, através de empatia, confiança e entendimento da função de cada 
ator, que contribuindo com sua experiência permite que a  troca de ideias seja mais rica, e 
agregue valor à visão de cada um dos atores, para que a soma de seus conhecimentos possa 
gerar soluções com um verdadeiro potencial sustentável e inovador. 

O designer não age somente como um projetista de produtos e serviços - ele age como 
um organizador, tutor e consultor; ou seja, como um facilitador do processo criativo em 
sociedade, onde a criação torna-se muito mais complexa, visto que envolve múltiplos atores e 
estruturas sociais, mas também é mais completa, por agregar diferentes pontos de vista e 
especialidades. O designer, então, necessita de habilidades novas, com ênfase na empatia e na 
compreensão sobre como projetar soluções que facilitem e estimulem a criatividade, a 
participação colaborativa e as interações sociais. 

O designer atua em um âmbito estratégico, conferindo ao processo sua visão estética e 
cultural, diagnosticando as habilidades do grupo e orquestrando possíveis sistemas produto-
serviço que possam gerar o bem-estar social e sustentável dos atores envolvidos. Além disso, 
a exposição à cultura do designer pode ampliar a percepção do grupo, aumentando seu 
conhecimento tácito, e modificando a cultura de projeto dos participantes. Nesta condição de 
agente de mudança, o designer pode conduzir o grupo projetual à inovação social.  
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RESUMO 
Explorando a relação entre os estudos culturais e os processos de inovação, este artigo busca 
apresentar o estado da arte da pesquisa etnográfica enquanto facilitadora dos processos de 
inovação. Trabalhos recentes parecem concordar que, a fim de desenvolver sua própria 
significação cultural, as empresas devem procurar na cultura oportunidades de inovação. O 
presente trabalho examina os artigos que investigam a inserção da pesquisa etnográfica nos 
processos de inovação empresarial, no contexto do design, desenvolvidos no período de 
janeiro de 2010 a abril de 2013 através de uma Pesquisa Bibliográfica Especulativa, com 
busca nos periódicos internacionais qualificados da área de Design, com conceituação 
Qualis/Capes A1 e A2. 

Palavras-chave: Inovação, Branding, Cultura, Pesquisa Etnográfica 

 
ABSTRACT 
By exploring the relationship between cultural studies and innovation processes, this article 
aims to present the state of the art of ethnographic research while a facilitating tool for 
innovation processes. Recent works seem to agree that in order to develop their own cultural 
significance, companies should seek opportunities for innovation in culture. This paper 
examines the articles that investigate the integration of ethnographic research in the 
processes of entrepreneurial innovation in the context of design, developed in the period from 
January 2010 to April 2013 through a Speculative Bibliographic Search in international 
journals skilled in Design area with concept Qualis/CAPES A1 and A2. 

Keywords: Innovation, Branding, Culture, Ethnographic Research 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O mundo empresarial vem passando por muitas mudanças em um ritmo cada vez mais 
veloz, e, embora a maioria dos mistérios do comportamento organizacional tenha sido 
dominada, enquanto não se dominar a cultura ela continuará mantendo o mercado 
desnecessariamente misterioso [1]. As empresas que pretenderem assumir a liderança no 
ambiente competitivo atual necessitam de preparo para enfrentar novos desafios, como o 
proliferar dos concorrentes, o acirramento da competição e a satisfação de consumidores cada 
vez mais independentes e exigentes [2]. Tal cenário implica uma constante necessidade de 
inovação e uma adequada gestão da marca e da empresa e, para tanto, necessita também de um 
profundo conhecimento do conjunto de ideias, emoções e atividades que compõem a vida dos 
consumidores. Tendo em vista este quadro, considerou-se importante discutir a magnitude dos 
estudos sobre as contribuições da pesquisa etnográfica como técnica de reconhecimento de 
oportunidades de inovação, como este tema é tratado e como as pesquisas sobre o tema são 
desenvolvidas, com o objetivo de propor uma agenda de pesquisa com base em uma discussão 
articulada de resultados de pesquisas que compõem o estado da arte relacionado a este tema.  

A presente pesquisa trata, no contexto do design, da exploração da relação entre os 
processos referentes à inovação nos negócios e a pesquisa etnográfica, aqui delimitada como 
conjunto de técnicas e de procedimentos de coletas de dados associados a uma prática do 
trabalho de campo a partir de uma inter-relação entre o(a) pesquisador(a) e o(s) sujeito(s) 
pesquisado(s) que interagem no contexto, recorrendo primordialmente às técnicas de pesquisa 
da observação direta, de conversas informais e formais, entrevistas não-diretivas, entre outras. 
O conceito de inovação do qual parte esta pesquisa parte de duas características principais. A 
primeira é a de que Inovação pressupõe a criação de uma oferta de valor que vai ao encontro a 
um mercado. A segunda é o fato de a Inovação necessitar do envolvimento de pessoas para sua 
realização, seja sua abordagem mais criativa ou mais tecnológica. 

 O levantamento das informações é feito através de uma Pesquisa Bibliográfica 
Especulativa, buscando nos periódicos internacionais qualificados da área de Design, com 
conceituação Qualis/Capes A1 e A2. Para compor a amostra de artigos, e visando à obtenção 
de um panorama geral da relevância do artigo nesta pesquisa, são adotados os seguintes 
critérios de busca: (a) que abordem o tema inovação em negócios/marcas; (b) que abordem o 
tema pesquisa etnográfica; (c) que constuam um relato de pesquisa empírica; e (d) que tenham 
sido publicados no período de janeiro de 2010 a abril de 2013. Sendo assim, com base em suas 
abordagens, são selecionados os artigos que explanem de alguma forma sobre a participação da 
pesquisa etnográfica nos processos de inovação.  

Os estratos de periódicos classificados como Qualis A1 e A2 da área de avaliação 
“arquitetura e urbanismo” trazem um total de 34 e 57 títulos, respectivamente, perfazendo um 
total de 91 títulos. Desse total, três periódicos foram selecionados de acordo com sua temática 
e relevância para a pesquisa, sendo dois deles, Design Studies e Journal of Design Research, 
classificados como Qualis A1 e Design Philosophy Papers, classificado como Qualis A2. 

Após a seleção dos periódicos a serem pesquisados, procedeu-se à seleção dos artigos 
para a leitura. Inicialmente, foram selecionados aqueles que continham as palavras 
“innovation”, “ethnography”, “ethnographic research” e termos derivados, sendo que para 
efeito dessa pesquisa, as pesquisas etnográficas e termos correlatos estão abrangidas dentro do 
termo “cultura”. A busca retornou 24 resultados. Destes, 14 são artigos do periódico “Design 
Studies” [3-16], 9 do “Journal of Design Research” [17-25], e somente 1 resultado relevante do 
“Design Phylosophy Papers” [26]. A pesquisa neste último periódico sofreu limitações devido 
à não disponibilidade dos textos publicados em números anteriores. Sendo assim, o único 
número acessado foi o 1/2013. 
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2. CULTURA, CONSUMO E ETNOGRAFIA 

 
A definição de cultura, do latim colere, tem evoluído ao longo dos séculos e vários 

foram os significados atribuídos a este conceito. Tylor, em 1871, definiu cultura como sendo 
todo o comportamento aprendido, tudo aquilo que independe de uma transmissão genética 
[27]. Nos estudos relacionados a comportamento de consumo, cultura é tratada um conjunto de 
ideias, comportamentos, símbolos e prática sociais artificiais que dão forma e influenciam a 
percepção e comportamento do indivíduo, aprendidos de geração em geração por meio de uma 
vida em sociedade [28]. A cultura é, portanto, a lente através da qual os consumidores vêem as 
marcas, produtos e serviços, direcionando o consumidor a um conjunto de comportamentos 
esperados. 

As pessoas vivem suas vidas, têm certas atitudes e comportamentos e dão valor a certos 
objetos sob influência de contextos sociais e sistemas compartilhados de ideais e de 
comportamentos preferenciais que ajudam a atender uma gama de necessidades humanas, e 
que são influenciadas por eventos e processos de significância histórica. Estar em contato com 
os fatores culturais que influenciam a percepção do consumidor é uma forma de orientar um 
processo, a fim de criar consciência e lealdade a respeito de uma determinada empresa, produto 
ou serviço [1]. O olhar antropológico “traz novos conhecimentos e insights para a organização, 
ao observar o comportamento humano e ao desenvolver profunda compreensão de como as 
pessoas interagem de maneira física e emocional com os produtos, serviços e espaços” [29]. 

A etnografia é tanto uma abordagem metodológica quanto uma perspectiva analítica em 
pesquisa social. É fundamentalmente uma prática voltada para o estudo e representação da 
cultura. É um ofício interpretativo, com foco na compreensão de como a cultura ou subcultura 
pode explicar os padrões de comportamento [30].  

Inicialmente, a pesquisa etnográfica não visava a intervenção comercial ou social; 
procurava apenas entender a natureza humana, filiação social e conduta da vida diária. Com o 
tempo, essas técnicas foram adaptadas para uso corporativo. A extensão da aplicação da 
pesquisa etnográfica foi possível devido a uma alteração na compreensão do que determina a 
coletividade do grupo estudado [31]. Inicialmente, o grupo – ou comunidade – estudado era 
relacionado a família, nacionalidade ou etnia. Dentro da popularização da técnica para estudar 
outros campos de antropologia, o conceito de comunidade passou a ser entendido também 
como classe social, orientação sexual, padrões de consumo entre outros recursos que podem ser 
usados para descrever grupos. No contexto dos processos de design, são usadas diversas 
técnicas derivadas de adaptações da da pesquisa etnográfica, tais como “fly on the wall”, 
“behavioral mapping” e a “netnografia” [32].  

 
 
3. O ESTADO DA ARTE DAS PESQUISAS SOBRE O USO DA PESQUISA 

ETNOGRÁFICA NOS PROCESSOS DE INOVAÇÃO 
 

Foram identificados 24 artigos científicos sobre inovação e pesquisa etnográfica, 
publicados no período de janeiro de 2010 a abril de 2013, recuperados na busca comentada na 
seção inicial deste ensaio. 

Destes 24 artigos selecionados, apenas 2 trazem concomitantemente “inovação” e 
“cultura” dentro das palavras-chave, representando 8,3% do total. Dos demais artigos, 10 
contém termos relacionados a inovação e 12, termos relacionados a cultura e pesquisa 
etnográfica, 41,7% e 50%, respectivamente. Os temas identificados na pesquisa foram: técnicas 
de projeto e prática de design, cada um com 3 artigos (12,5%); processos de design, com 12 
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artigos (50%); computer-supported design, com 1 artigo (4,2%); e 5 artigos abordando 
métodos de pesquisa (20,8%). 

A maior parte dos trabalhos é originária de países da Europa, com 62,5%, tendo maior 
participação da Holanda e Reino Unido (29% e 16,7% do total geral, respectivamente). Logo 
em seguida vem os Estados Unidos, com 2 artigos (8,3%), Groenlândia, Coreia, Taiwan, 
Canadá, Austrália e Brasil. A seguir, são apresentados esses resultados, conforme conteúdo das 
palavras-chave. 

 
 
3.1 Inovação 
 

Este agrupamento envolve os artigos que contêm termos referentes a “inovação” entre 
as palavras-chave apresentadas. Entre os temas explorados, as técnicas e práticas de design e os 
processos de projeto são os mais recorrentes. Rosen, Nelson e Yen [3] tratam do uso de 
analogias de termos do campo da biologia como facilitadores de processos em projetos 
conceituais. Youmans [5] explora a prototipagem e o trabalho em grupo como facilitadores da 
inovação, enquanto McDonnell [9] compara a ordem dos processo de design com aquelas 
utilizadas nas fine arts. Candi [4] dedica atenção ao conceito de “silent design” na era da 
internet. Segundo a autora, tal conceito faz referência àquele tipo de design que se desenvolve 
espontaneamente, sem a interferência do designer como profissional. Pode-se verificar também 
discussões relacionados à aplicação de tópicos, métodos, sitemas e técnicas específicas como 
geradores de inovação [7, 11, 23, 24], além daqueles relacionados ao ensino destes [17, 20]. 
 
 
3.2 Cultura 
 

Este agrupamento envolve os artigos que contêm termos referentes a “etnografia”, 
“pesquisa etnográfica” e termos derivados entre as palavras-chave apresentadas. Neste caso, os 
artigos abordam o uso do conhecimento em ambientes de manufatura [6], o impacto do design 
centrado no usuário em um determinado curso de mestrado [18], a análise etnometodológica 
dos processos de design formatados através do uso cooperativo, instrumental e discursivo de 
materiais e recursos digitais [12], da lógica emergente no exercício do software design [13], e 
da etnometodologia aliada à análise do discurso aplicado a uma discussão sobre projeto de 
produto e processos de design [14]. Nota-se também a ocorrência de artigos referentes a 
estudos dos problemas na experiência de usuários de equipamentos eletrônicos domésticos 
[21], estudos sobre questões críticas de design para o projeto de serviços e engenhairia de 
Smart Homes [24], e de descrições de efeitos de um estudo que faz uso da etnografia e do 
design para propor adaptações e melhorias a abrigos temporários para desabrigados de 
desastres naturais [26]. Ao tratar de métodos de pesquisa para projetos no campo do conforto 
térmico residencial, Kuijer e De Jong [19] propõem e ilustram uma abordagem de prática 
orientada para o encontro de alternativas para o aquecimento residencial. 
Matthews [15] apresenta formas de inserção da análise do discurso às pesquisas de design. 
Button [16] aborda criticamente o argumento de que uma nova forma de etnografia deve ser 
desenvolvida para a análise do trabalho além do local de trabalho e afirma que a etnografia 
pode ser analiticamente fundamentada na etnometodologia como método onipresente para a 
construção do "social" em projetos de sistemas. Posteriormente, Jaffari e Matthews [25] 
argumentam que o foco histórico da pesquisa do design nos processos de design oculta vários 
fenômenos relevantes que emergem no uso de produtos e sistemas, defendendo o uso das 
práticas etnográficas no processo de projeto de produto. 
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3.3 Inovação e Cultura 

 
Os dois únicos artigos que trazem termos referentes a inovação e cultura, no âmbito 

explicado no início deste ensaio, foram publicados no periódico Design Studies, nos anos de 
2011 e 2012. O primeiro deles apresenta um estudo de caso de processos de web design 
adaptados a indústrias locais [8], enquanto o segundo [10] introduz uma nova abordagem para 
o redesign de produtos na qual a pesquisa etnográfica contribui para a compreensão do usuário 
final. 

 
 
4. DISCUSSÃO E PROPOSTA DE AGENDA DE PESQUISA SOBRE 

PESQUISA ETNOGRÁFICA E INOVAÇÃO NO CONTEXTO DO DESIGN 
 
A análise dos artigos selecionados revela uma lacuna nos estudos relacionados ao 

reconhecimento das motivações intrínsecas do consumidor sob a abordagem cultural. Apesar 
de autores recentes apresentarem a pesquisa etnográfica como ferramenta eficaz para a 
identificação de oportunidades de inovação [1, 2, 29, 31], pesquisas científicas que analisem 
estes processos ainda são modestos.  

Percebe-se que, apesar de tratar de maneira muito próxima do conceito de inovação 
abordado por este artigo, diversos trabalhos sob o termo “cultura” não exploram esta relação 
[15, 16, 25], sendo que o estudo mais aproximado da relação entre a pesquisa etnográfica e 
oportunidades de inovação [26] mostra uma clara intenção da aplicação dessa relação para a 
solução de problemas sociais, e não na identificação de oportunidades comerciais. 

Como forma de melhor compreender a inserção da pesquisa etnográfica dentro dos 
processos de inovação, no âmbito da gestão do design, recomenda-se, para pesquisas futuras, a 
busca por termos “design methodology” e “design process” combinados ao termo “design 
management”, a fim de verificar se e como a pesquisa etnográfica vem sendo inserida nas 
metodologias e processos de gestão do design. 
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Resumo 
 
O compartilhamento do conhecimento e experiências é fator primordial para a construção da 
cultura. A criação do ASI caracterizando-se como um arquivo especialista na gestão de 
documentos de imagem e de som, produzidos na Escola de Design da Universidade do Estado 
de Minas Gerais. Este arquivo possibilitou não só o resgate da memória da instituição, mas a 
criação de uma nova fonte de pesquisa, permitindo a análise das experiências vivenciadas por 
alunos, ex-alunos e professores. Esses profissionais não só contribuem para a construção da 
história da universidade, mas também registram em seus processos a trajetória do design em 
Belo Horizonte. 
 
Palavras Chave: Design, memória, informação. 
 
Abstract 
 
The sharing of knowledge and experiences is a key factor for the construction of culture. The 
creation of ASI characterized as a file management specialist document imaging and sound, 
produced at the Escola de Design at the Universidade do Estado de Minas Gerais. This file 
made possible not only to rescue the memory of the institution, but the creation of a new 
research source, allowing the analysis of the experiences of students, alumni and teachers. 
These professionals not only contribute to the construction of the university's history, but also 
record their processes in the history of design in Belo Horizonte. 
 
Keywords: Design; memory; information.  
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INTRODUÇÃO 

A concepção de um projeto de design envolve, dentre outros elementos, uma série de 
pesquisas, coleta de dados e a posterior análise dessas informações adquiridas. Sendo a 
sociedade, simultaneamente, a fonte de pesquisa e o alvo do produto final, os frutos gerados 
por um projeto de design refletem as condições do meio em que tal projeto se insere, bem 
como a essência de seus indivíduos. Desse modo, pode-se afirmar que o design possui a 
propriedade de informar sobre alguns dos aspectos da vida de uma determinada sociedade em 
certa época. 

Por se tratar de uma importante fonte de informação, é importante que cada projeto de 
design seja arquivado e disponibilizado para consultas, bem como os materiais que serviram 
como referência para a produção do mesmo. Como afirma Melo: 

 
Documentar, arquivar, incorporar ao portfólio e eventualmente divulgar o projeto 
são ações fundamentais tanto para o profissional quanto para a afirmação da 
profissão. Sem a memória dos projetos realizados, não haverá memória do design 
brasileiro. Todo projeto é uma afirmação sobre um determinado modo de fazer 
design, e, como tal, deve ser documentado e arquivado. (Melo, 2004, p.104) 
 

Além de se constituir como uma fonte de informação e participar da construção da 
memória do design e da sociedade, a análise do projeto permite a revisão e o aperfeiçoamento 
de suas técnicas e meios de produção. 

É neste sentido que se justifica a criação do Arquivo de Som e Imagem, ASI, sediado 
no Centro de Estudos em Design da Imagem, na Escola de Design da Universidade do Estado 
de Minas Gerais. 

 
FORMAÇÃO E TRAJETÓRIA DO ARQUIVO DE SOM E IMAGEM 
 

Segundo o dicionário Aurélio, arquivo é definido como:  
 

[...] conjunto de documentos manuscritos, gráficos, fotográficos, etc., recebidos ou 
produzidos oficialmente por uma entidade ou por seus funcionários, e destinados a 
permanecer sob custódia dessa entidade ou funcionários. É o lugar onde se recolhem 
e guardam estes documentos. (FERREIRA, 1986, p. 43) 

 
Pode-se afirmar então que um arquivo abriga em si, ainda que de forma subjetiva, os 

valores e as características da entidade em que foi produzido, assim como os princípios e as 
particularidades daquele que o criou. Além disso, seus documentos registram fatos que 
aconteceram no passado e que podem ser interpretados por alguém, tanto no presente, quanto 
no futuro. Dessa forma, entende-se que arquivos são, ao mesmo tempo, causas e 
conseqüências da história humana. Como afirma Hauser: 

 
[...] esses produtos da história [...] que têm um significado e valor em si próprios, 
considerados em relação ao fluxo vivo da história não são mais do que documentos, 
isto é, testemunhos indiretos do que aconteceu, e assim, susceptíveis de várias 
interpretações. São estruturas históricas surgindo e desaparecendo, ganhando e 
perdendo reconhecimento; e, contudo, são também objetos importantes cujo valor 
para aqueles que os reconhecem parece ser algo absoluto e eterno. (Hauser, 1978, p. 
50) 
 

Braslavsky (2005, p. 35) acrescenta também que “[...] não há qualidade educacional 
sem um entorno rico em materiais que possam ser utilizados como materiais de 
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aprendizagem”. Pensando nisso, com o apoio da bolsa de iniciação científica concedida pela 
FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais e junto ao Centro de 
Estudos em Design da Imagem, o Professor Alessandro Ferreira Costa1 deu início, no ano de 
2009, na Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais ao projeto de criação 
do ASI,Arquivo de Som e Imagem, com o objetivo inicial de resgatar a memória da 
instituição, pois, como bem resume Bobbio (1997, p. 30) “[...]somos aquilo que lembramos”. 

O ASI é um espaço de preservação e armazenamento da informação contida em 
trabalhos produzidos dentro do âmbito da Universidade do Estado de Minas Gerais. 
Especialista em imagens (fixas e em movimento) e áudio, o ASI é o primeiro centro de gestão 
de documentos desse tipo na universidade e um dos poucos existentes na cidade de Belo 
Horizonte, reunindo rico acervo documental formado por impressos das mais diversas 
naturezas, além de filmes, vídeos, fotografias, dentre outros. (COSTA e SILVA, 2009) 

A idealização do projeto da criação do Arquivo de Som e Imagem surgiu do desejo da 
docente Rosemary Portugal2 de criar um acervo reunindo os documentos e trabalhos que 
guardava. A maior parte desses documentos estava armazenada aleatoriamente e de maneira 
inadequada, dentro de caixas de papelão e de armários que abrigavam tipos diferentes de 
material em um mesmo compartimento. Além disso, uma boa parte dos arquivos encontrava-
se em estado de deterioração física. Cerca de 20% das fitas VHS não se encontravam 
envolvidas em qualquer tipo de proteção, seja este de papel ou plástico, ficando totalmente 
expostas à ação do tempo e outros agentes nocivos. (VILAÇA e ALMEIDA, 2013) 

Na primeira etapa da realização do projeto, analisou-se grande parte da massa 
documental guardada nas dependências do Centro de Estudos em Design da Imagem. A 
análise e seleção desses documentos anterior à catalogação e ao processo de arquivamento se 
fizeram necessárias por dois motivos. O primeiro é o fato de que nem todos esses documentos 
apresentavam boas condições físicas que permitam que estes sejam guardados. Além disso, 
caso seja arquivado exatamente tudo o que se produz, corre-se o risco de não sobrar espaço 
para aqueles arquivos que de fato possuem alguma relevância e, por isso, apresentam-se como 
grandes merecedores de um espaço no acervo. (ROCHA e ALMEIDA, 2013) 

Após essa análise preliminar, aqueles documentos cujas condições físicas 
impossibilitavam sua guarda permanente, bem como os materiais que se constituíam por mais 
de um exemplar foram devidamente descartados. O material restante foi catalogado e 
arquivado de acordo com um código criado especificamente para organizar e separar cada 
documento de acordo com a sua origem e a sua natureza. Por exemplo, um arquivo cuja 
notação é GRA-0101-0021 pode ser entendido como um documento de TCC do curso de 
Design Gráfico, número 21, uma vez que a sigla GRA relaciona-se ao grupo principal de 
documentos (no presente caso, grupo de documentos de cursos de graduação); 0101 indica, 
nos dois primeiros dígitos, a série documental (no caso, curso de design gráfico) e nos dois 
últimos dígitos, a sub-série (trabalhos de conclusão de curso); 0021 representa o número de 
entrada daquele documento no arquivo (neste caso, arquivo número 21, ou vigésimo primeiro 
arquivo a ser catalogado). Pode-se notar que o número máximo de arquivos catalogados em 
uma mesma sub-série é de 9.999 documentos. (COSTA e SILVA, 2009) 

Dentre os arquivos que constituem esse acervo, destacam-se os trabalhos de conclusão 
de curso dos alunos de graduação. O contato com esses trabalhos possibilita o 

1Professor da Escola de Ciência da Informação, Departamento de Teoria e Gestão da Informação da 
Universidade Federal de Minas Gerais, ex-professor da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas 
Gerais. 
 
2 Especialização em CINEMA pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Brasil (2001) Professora / 
Coord. Centro de Design da Imagem da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais, Brasil. 
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compartilhamento de conhecimento e de experiências adquiridas por esses alunos durante o 
processo de criação. Além disso, a análise desses projetos possibilita o estudo de suas etapas 
de concepção e realização, já que muitos deles são acompanhados pelos seus esboços manuais 
e protótipos utilizados como testes, como mostram as figuras 1 e 2.   

 
 

 
Figura 1: Roughs feitos pelo aluno Gustavo Fernandes Chagas em seu Trabalho de Conclusão de Curso, para a 

Identidade Visual da cidade de Ponte Nova. 
Fonte: Acervo do ASI 

 
 

 
Figura 2: Roughs feitos pelo aluno Gustavo Fernandes Chagas em seu Trabalho de Conclusão de Curso, para a 

Identidade Visual da cidade de Ponte Nova. 
Fonte: Acervo do ASI 

 
 Desse modo, o acesso a esses projetos oferece o auxílio no desenvolvimento de novas 

propostas projetuais. A conservação de documentos como estes permite ainda a preservação 
da trajetória percorrida pelo processo de concepção do design em Belo Horizonte, bem como 
a constatação da transformação desses alunos como profissionais, uma vez que muitos 
retornam para a instituição como professores. É importante ressaltar que nem sempre a 
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matéria ministrada está relacionada ao assunto do projeto de graduação, como apontam as 
imagens a seguir: 

 

 
 

Figura 3: Capa do Trabalho de Conclusão de Curso da ex-aluna Iara Aguiar Mol sobre Design de 
Superfície. No primeiro semestre de 2013, Iara lecionou a disciplina de Expressão Gráfica III para a sua primeira 

turma de alunos do terceiro período do curso de Design Gráfico, cujo tema principal abordado na matéria foi 
Design de Superfície. 

Fonte: Acervo do ASI 
. 
 

 
 

Figura 4: Projeto de Graduação do ex-aluno Thiago de Oliveira Muniz sobre Design de Superfície em 
azulejos hidráulicos. No primeiro semestre de 2013, Thiago atuou como professor auxiliar da disciplina de 

Expressão Gráfica III, cujo tema principal abordado na matéria foi Design de Superfície. 
Fonte: Acervo do ASI 
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Figura 5: Projeto de Graduação da ex-aluna Simone Souza sobre o Sistema de Sinalização da Escola 
Estadual São Rafael. Atualmente Simone ministra aulas de Prática Projetual II para alunos do quarto período de 

Design Gráfico, cujo tema principal abordado na matéria é a Criação e a Aplicação de Identidades Visuais. 
Fonte: Acervo do ASI 

 
Além desses documentos, fazem parte do acervo: convites de formatura e de outros 

eventos realizados na e/ou pela Escola de Design, vídeos e fotografias que abordam os mais 
diversos temas, que vão desde aulas ministradas nos antigos prédios que abrigaram a Escola 
de Design, até encontros informais de alunos, professores e demais funcionários da 
instituição. A apreciação dos registros desses momentos possibilita recuperar o cotidiano e a 
história desta instituição. 

Em 2010, devido às modificações no quadro de profissionais que integravam a equipe 
inicial da implantação do projeto, houve uma suspensão das atividades do ASI. Em 2011, 
porém, essas atividades foram retomadas, através do projeto apresentado à FAPEMIG com o 
propósito de dar continuidade ao planejamento estabelecido. Neste ano também, foi criada a 
hemeroteca para guardar e acondicionar recorte de jornais e revistas que estavam dispersos 
entre os documentos e que corriam o risco de descarte. (ALMEIDA e ROCHA, 2013) 

Neste ano de 2013 foi criada uma página do ASI na rede social, Facebook, com o 
intuito de divulgar o acervo e estimular a consulta e utilização do mesmo na produção 
acadêmica e científica. Pretende-se ainda criar acervo digital para facilitar as pesquisas 
daqueles que se mostram interessados bem como auxiliar a manutenção dos mesmos. 

 
PRINCIPAIS DESDOBRAMENTOS E CONTRIBUIÇÕES DO ASI 

 

A criação de um centro específico para o arquivamento dos documentos foi crucial, 
uma vez que gerou uma série de benefícios. São eles: 

 
1. O resgate desses materiais de um acondicionamento precário; 
2. A aquisição de um maior entendimento sobre a história da Escola de Design; 
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3. A constituição de um centro de consultas e pesquisas sobre assuntos 
relacionados à Escola de Design e aos seus freqüentadores; 

4. O contato com os primeiros trabalhos de importantes profissionais que se 
tornaram referências no estudo do design ou até mesmo professores da própria 
instituição; 

5. O conhecimento e a análise das experiências vivenciadas por profissionais que 
registram em seus processos a trajetória do design; 

6. O aumento significativo do repertório intelectual e, conseqüentemente, o 
aprimoramento de habilidades criativas; 

7. A conscientização da importância de se manter um acervo com documentos 
que contribuem para a memória e para o conhecimento da sociedade em 
questão, assim como de futuras gerações. 

8. A divulgação, em eventos científicos, dentro e fora da Universidade do Estado 
de Minas Gerais, do padrão criativo e, consequentemente, da história da Escola 
de Design, bem como do próprio Arquivo de Som e Imagem. 

Além disso, o projeto Revendo a História: imagem e som - Gestão do acervo 
documental recolhido no Centro de Estudos em Design da Imagem da Escola de 
Design/UEMG possibilita aos bolsistas a visão mais ampla e complexa de sua profissão, bem 
como sua qualificação na área de gestão de documentos, que tem caracterizado-se como uma 
atividade fundamental no design contemporâneo. 

 
APONTAMENTOS FINAIS 

As atividades desenvolvidas no ASI têm colaborado para que o objetivo de sua criação 
seja alcançado. Por meio do resgate das condições precárias de armazenamento dos 
documentos, tem sido possível resgatar a memória da Escola de Design. As análises dos 
arquivos conservados no acervo ampliam o conhecimento da trajetória percorrida pelos 
profissionais do design desde os tempos da graduação. O mesmo permite ainda o contato com 
as experiências obtidas no decorrer do processo de design, fornecendo subsídios para novas 
pesquisas e trabalhos a serem desenvolvidos. Os dados contidos nesses arquivos são também 
elementos que colaboram para a construção do repertório cultural e intelectual daqueles que 
os acessam.  

As informações arquivadas são importantes também para ajudar a recordar eventos 
significativos que aconteceram dentro e fora do ambiente acadêmico, envolvendo as pessoas e 
o nome da Escola de Design. Dessa forma, nota-se a relevância de se estabelecer um centro 
próprio para a gestão de arquivos. 
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Resumo 
 
O artigo trata da história de uma HQ japonesa que conta o contexto cultural de uma Era antiga 
do Japão. Essa história relata o forte contexto político, econômico, social e cultural do Japão 
durando o período de guerras do final do Shogunato e do começo da Era Meiji. O objetivo 
deste artigo é aprofundar o estudo cultural da época através do protagonista que era um 
personagem de grande importância política, e que mais tarde, conhece profundamente os 
impactos culturais e sociais que ele mesmo ajudou a criar. 
 
Palavras-chaves: História; Japão; Mangá; HQ; Cultura; 

 

 
Abstract 
 
The article deals with the story of a Japanese comic book (Mangá) that shows the cultural 
context of an Era in Japan. This ancient story relates the strong political, economic, social 
and cultural development of Japan during periods of wars from the end of the Shogunate an 
the beginning of the Meiji Era. The objective of this paper is to deepen the cultural study of 
time through the protagonist who was a character of great political importance, and later, 
thoroughly understands the cultural and social impacts that he helped to create. 
 
Keywords: history; Japan; mangá; comics; culture.  
 
 
 

Colóquio Internacional de Design – Edição 2013: Design para os Povos 382

mailto:elianest2002@yahoo.com.br
mailto:elianest2002@yahoo.com.br
mailto:ludi.vcastro@gmail.com
mailto:marcel@hamy.com.br


 
Introdução 
 

 
Na elaboração do presente artigo foi feita uma pesquisa sobre a história japonesa, para 

assim analisar os elementos usados na transcrição dessa cultura para a criação da HQ 
“Rurouni Kenshin”. O objetivo desse estudo é entender o quão eficiente a HQ pode ser, em 
termos de transmitir significado para o público. Michel Pêcheux, em sua obra, “O Discurso: 
Estrutura ou Acontecimento” analisa os impactos culturais relacionados com a interpretação 
do público em relação a estes signos, o que contribui para um questionamento a cerca do uso 
de HQ como meio educacional. 

 
 

Contextualização: A história e Cultura do Japão 
 
Para descrever a história e cultura japonesa iniciamos com a Era Arcaica do Japão. A 

cultura do povo japonês se desenvolveu sozinha por longos períodos de anos. O Japão arcaico 
se separou do continente Eurasiano, ficando, dessa forma, muito tempo sem influência de 
nenhuma cultura. De acordo com Tazawa, (1985) entre os séculos II e III A.C. uma cultura 
proveniente da cultura chinesa conseguiu chegar ao arquipélago, trazendo a forma de se 
trabalhar com o metal. Com esse novo conhecimento, o povo antigo do Japão pode 
desenvolver utensílios de metal, principalmente os agrícolas. Dessa forma o Japão entra na 
Era do Ferro, ao mesmo tempo em que desenvolve a agricultura. 

O desenvolvimento da agricultura conduziu a uma melhoria da qualidade de vida da 
população, e eventualmente esse povo passa a viver de forma comunitária. Com a vida em 
sociedade, foi observado meios de avaliar a qualidade e a quantidade de trabalhos fornecidos 
pelas pessoas, surgindo a distinção de situações econômicas, resultando no início de uma 
estrutura de classe. 

Na questão da religiosidade, o budismo é introduzido no Japão no século VI através de 
um dos três estados da Coréia. Para o povo japonês da época, os Deuses eram protetores e 
doadores de felicidade, mas também castigavam quando não estavam satisfeitos com as 
orações e rituais. Tal ideal sofreu um choque com a ideologia de Buda, que pregava o perdão 
e a salvação para a humanidade. A maioria da população conseguiu combinar as duas 
filosofias, uma vez que o povo sempre foi bastante ligado à questão religiosa. 

A partir dessa data, as outras culturas que penetraram no arquipélago nunca chegaram a 
transtornar a cultura japonesa, que através dos anos e das diferentes eras que passou sempre 
foi muito valorizada pelos próprios japoneses. O Japão chegou a sofrer influência de países 
próximos como China, Coréia e Índia, mas através desses mesmos países, sofria influencias 
ocidentais. Coube ao governo de cada época, bem como a própria população optar pelo que 
gostaria de aderir ou não. Ao se prender às suas origens, a cultura do Japão sobrevive até hoje 
como uma cultura forte, mesmo depois de tantos anos de mudanças. 

Já na Era Medieval do Japão, de acordo com Tazawa (1985), foi durante a monarquia 
japonesa que foi formada uma aristocracia que buscou a valorização dessa cultura, 
promovendo e financiando a literatura, pintura e arquitetura da época. Essa mesma 
aristocracia vem, um período depois perceber que perdia suas bases econômicas de apoio para 
ricos fazendeiros que haviam desenvolvido bases sólidas de poder através da agricultura. Tais 
fazendeiros obtinham essa força através de laços estabelecidos com as camadas inferiores da 
sociedade no formato de contratos feudais. Nasce então uma classe de guerreiros para zelar 
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pelo poder de seus senhores, derrubando assim a tradicional classe dirigente e estabelecendo a 
sociedade feudal do Japão. A era Medieval começa no momento em que essa nova sociedade 
Feudal surge abrange cerca de quatro séculos. 

 O Shogunato foi uma ditadura militar que durou por vários séculos. Apesar de ser 
uma ditadura, várias famílias diferentes de Samurais estiveram no poder, dando nome a uma 
Era específica da terra nipônica. Os samurais que governavam, no entanto, tomavam muita 
precaução e muito cuidado com a cultura do país, fazendo com que a mesma passasse a ser 
cada vez mais valorizada.  

 Segundo Yamashiro (1986) o poder real, aos poucos, foi sendo transferido para os 
guerreiros, que se tornaram famílias nobres e ricas. Através das guerras civis da era Hogen 
(1156) e Heiji (1159) esses guerreiros, chamados samurais, abriram o caminho para entrar na 
política do país. 

 Os chefes guerreiros precisavam possuir ascendência nobre incidente das famílias 
Taira ou Minamoto. Taira-no-Kiyomori foi o vitorioso nas guerras e se tornou o primeiro 
governante militar do Japão, perdendo o poder em 1185 para a família Minamoto, Minamoto-
no-Yorimoto assume como shogun e cria o primeiro shogunato do Japão.  

O último Shogunato foi o Tokugawa, que durou cerca de 260 anos e teve como sua 
capital a cidade de Edo (a atual Tokyo). O Shogunato Tokugawa foi o mais dominador para 
os Japoneses, gerando uma revolta de camponeses que define o autoritarismo do regime. O 
líder político decide, por fim, isolar o Japão do contato exterior, garantindo um período de paz 
interna, fora do alcance do imperialismo estrangeiro.  

 Ao começar a corrida imperialista pelo mundo, o Japão se viu ficando para trás em 
questões tecnológicas, causando uma reflexão na população se o governo do Shogunato agia 
da melhor forma para o país. O povo nipônico vivia uma crise econômica pelo fechamento 
dos portos ao exterior, e com a crise, a figura do imperador volta a se fortalecer, gerando um 
movimento de restauração imperial. 

 O Bakumatsu, começa com os últimos anos do Shogunato, no momento em que a 
pressão mundial faz com que o Japão seja seu parceiro comercial. O Japão abre os portos para 
o comércio com o mundo em 1854 depois de negociações com navios americanos. A abertura 
dos portos e a crise econômica acarreta uma quantidade de importação superior à de 
exportação, deixando os japoneses mais insatisfeitos com o Shogunato. Os movimentos de 
restauração imperial se tornam mais fortes, e o povo mais rebelde, começando assim uma 
série de guerras civis. Paralelamente, o grupo que não concordava com a abertura dos portos e 
destinava a crise econômica do país principalmente aos estrangeiros, começa a atacar os 
navios, causando um período de guerras externas também. Este momento são os últimos anos 
da Era Edo, conhecido como Bakumatsu. 

O grande marco do Bakumatsu foi a Guerra Boshin (Guerra do ano do Dragão) na 
batalha de Toba-Fushimi. Nessa batalha as forças do shogun são finalmente derrotadas pelos 
partidários do imperador.  

Conforme Escobar (1997) em 3 de fevereiro de 1867, Mutsuhito (que passaria a ser 
conhecido como Imperador Meiji), então com dezesseis anos de idade, sucedeu ao seu pai, o 
Imperador Komei, e a nova era, a de Meiji (regime iluminado) foi proclamada. O jovem 
imperador, ao receber o poder, começa a “Restauração Meiji” que tem como lema 
"Enriqueça o país, fortaleça as forças armadas", ou seja, o Japão agora precisa correr para 
acelerar o desenvolvimento econômico e industrial. A Era Meiji é motivo de orgulho dos 
japoneses, uma vez que o Japão experimenta uma acelerada modernização que tem como 
consequência a constituição do país em uma potência mundial. 
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A história do quadrinho Rurouni Kenshin 
 
 Samurai X, como foi traduzido no Brasil ou em seu original Rurouni Kenshin - Meiji 

Kenkaku Romantan (Kenshin, o Andarilho - Crônicas de um Espadachim da Era Meiji) é uma 
HQ japonesa, conhecida como mangá. Essa HQ conta a história de um Hitokiri (Retalhador), 
um samurai assassino que lutou no Bakumatsu pela restauração imperial. Kenshin, (o 
personagem principal) foi uma lenda no momento de crise do Japão, não apenas assassinando, 
mas retalhando e destruindo várias famílias durante as guerras e executando pessoas 
importantes por encomenda. 

 O personagem foi baseado na lenda dos Quatro assassinos da era Bakumatsu no Japão, 
também conhecidos como Hitokiris. Os quatro homens eram Kawakami Gensai, Kirino 
Toshiaki (também conhecido como Nakamura Hanjirō), Tanaka Shinbei e Okada Izō. Eles se 
opuseram ao shogunato Tokugawa e posteriormente apoiaram o Imperador Meiji. Estes 
quatro Samurais eram guerreiros de Elite e amplamente considerados invencíveis por outras 
pessoas. 

 Kenshin Himura foi baseado em Kawakami Gensai, o mais temido dos quatro 
Hitokiri. Kawakami Gensai era baixo e magro, o que fazia com que fosse confundido 
facilmente com uma garota, ainda que a sua natureza fosse oposta à sua aparência. Era um 
retalhador cruel, frio e calculista, além do mais perigoso dos quatro. Ficou famoso por matar 
uma pessoa, cortando-a ao meio, em plena luz do dia, mas em geral seus assassinatos eram 
misteriosos e não deixavam provas. 

 Ao analisarmos os quadrinhos, entendemos que após passar pela turbulência das 
guerras e, carregando o fardo de várias vidas que foram tiradas pelas suas mãos, Kenshin 
resolve se tornar um andarilho e faz uma promessa íntima de nunca mais matar. Arrependido 
pelo seu passado de retalhador, o personagem busca uma vida tranquila e pacata, onde ele 
ajuda quem atravessa seu caminho e evita batalhas ao máximo. Para cumprir a promessa de 
não matar e, ao mesmo tempo, conseguir se defender, Kenshin troca a sua Katana, (espada 
tradicional japonesa) que tirou muitas vidas, por uma Sakabatou (espada de lâmina invertida, 
que não causa cortes) e toda vez que entra em batalha, continua mantendo sua promessa.  

 O Andarilho toma essa decisão buscando alguma resignação pela culpa que carrega 
dos seus crimes. Ao se deparar com Kaoru Kamiya a história começa, pois ele descobre que 
existe um assassino usando seu nome de “Battousai” para aumentar o medo das pessoas e dar 
mais credibilidade aos seus assassinatos. A partir daí, Kenshin e Kaoru, que está intimamente 
ligada à história, se tornam parceiros e amigos, e ao longo de sua jornada o herói vai se 
deparando com novos e antigos inimigos, que buscam vingança por alguma vida que ele tirou 
ou algum prejuízo causado pelas suas ações de assassino. 

 
 

Rurouni Kenshin: público, gênero e repercussão e a história 
cultural do Japão no quadrinho 
 

A HQ de Rurouni Kenshin teve seu lançamento em 2 de setembro de 1994, e foi 
finalizado em 4 de novembro de 1999, completando 5 anos de publicação no Japão. O mangá 
foi publicado originalmente na revista Shonen Jump, a maior revista de mangá para meninos 
do Japão.  

No levantamento de informações sobre as Histórias em Quadrinhos (HQs), encontramos 
no total a existência de 28 volumes encadernados da série. No Brasil o título foi lançado em 
maio de 2001 pela Editora JBC, sendo concluído em 2003. A série é muito antiga, porém 
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muito popular entre garotos e garotas, e pela sua popularidade, em novembro de 2012 a 
Editora JBC fez um relançamento do mangá, a pedidos dos fãs, dessa vez uma publicação 
com a qualidade mais elevada do que a anterior, feita em 2001. 

A Weekly Shonen Jump é uma revista publicada pela editora Shueisha. A revista publica 
apenas mangás de estilo Shonen. Isso quer dizer que sua temática é completamente voltada 
para o público jovem masculino. A Shonen Jump é semanal e é a revista de mangás mais 
vendida do Japão, chegando a ser mundializada. Chegou a vender 6 milhões de exemplares 
por semana somente no Japão durante os anos 80. Todos os famosos títulos de mangás e 
animes que chegaram ao Brasil no estilo Shonen foram publicados por essa revista.  

O estilo shonen tem como características principais enredos humorísticas e cenas de 
ação. Além de trabalhar com as ideias de superação de desafio, competição e perseverança. 
Todo shonen tem um herói em que o público se identifica e torce por ele, o que faz com que a 
história seja cativante não apenas para os garotos, mas também para adultos e meninas. 

O mangá em questão conta com todas essas características do shonen clássico: um herói 
cativante, cenas excelentes e muito bem trabalhadas de ação, o humor e a ideologia de se 
superar um desafio. No entanto, Rurouni Kenshin conta com um complemento que beneficia 
ainda mais seu lançamento no Brasil: A história e cultura do Japão. Pelo seu enredo 
engraçado, envolvente e um pouco romântico, o título cativa desde crianças interessadas na 
ação até adultos atraídos pela história e cultura do Japão que apesar de muito rica e presente 
no Brasil, ainda é pouquíssimo estudada. 

Em nota ao leitor, Pêcheux (1990) propõe uma reflexão com a frase: “a linguagem que 
aceita o desconforto de não se ajeitar nas evidências e no lugar já feito” (p.7). Ou seja, a 
sugestão é deixar de prestar atenção apenas no óbvio, no que é falado, e compreender qual o 
objetivo do locutor ao fazer aquele discurso. Através desse raciocínio, podemos entender o 
porquê dessa repercussão tão grande do mangá no Brasil a ponto de ele ter sido relançado a 
pedido de fãs.  

Os fãs de mangá tem um interesse e uma demanda pela história do Japão. Quem assiste 
animes1 e lê a HQ oriental quer conhecer mais da cultura, pois se sente atraído por aquela 
realidade, que ainda está coberta pelo véu do mistério. Percebemos que os mangás que tem 
histórias ricas sobre a cultura do Japão acabam fazendo mais sucesso no Brasil entre os 
adultos do que as HQs de heróis irreais e fantasia em um mundo paralelo. Concluímos assim 
que as entrelinhas da história do mangá, aqui sendo consideradas a realidade histórica do 
Japão representada dentro da HQ, são muito mais interessantes para quem não conhece e tem 
interesse em conhecer o contexto do personagem principal, do que para quem cresceu 
aprendendo aquela história na escola. O olhar do brasileiro admirador dessa cultura recai mais 
atenciosamente sobre os fatos históricos e personagens reais, enquanto o olhar de quem já está 
cansado de estudar esse recorte histórico é direcionado para o desenvolvimento dos 
personagens e da narrativa. 

Entendemos que, além desses dois olhares, existe ainda o olhar daquele que apreciou o 
mangá quando era ignorante sobre a história do Japão. Com o passar dos anos, estudou, 
compreendeu e essa mesma compreensão desperta a vontade de reler a HQ não pelos 
personagens, mas para que possa entender melhor o contexto histórico que estudou, para que 

1 Animes é tudo que seja animação, uma produção japonesa, qualquer tipo de animação, não importa 
se é nacional ou estrangeira. São diversas produções de animação japonesas com gêneros diferentes. 
Já os ocidentais consideram que anime é animação vinda do Japão. Existem controvérsias, já que no 
caso da palavra inglesa, animação é animation e francesa é animée (animado). No caso de animê 
estamos falando da abreviação brasileira e animé uma tradução europeia. Em Japonês ficaアニメ. 
Fonte: SCHODT, Frederik L. (Reprint edition (August 18, 1997)). Manga! Manga!: The World of 
Japanese Comics. Tóquio, Japão: Kodansha International. ISBN 0-87011-752-1   
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possa visualizá-lo. Independente dos três pontos de vista diferentes propostos nessa análise, a 
experiência de leitura do mangá é valiosa e proveitosa. 

 
 

Análise das imagens e do discurso 
 
Ainda na mesma reflexão proposta no item anterior, sobre o que é o discurso, foi 

concluído que o conceito de discurso é muito mais amplo do que apenas o que é falado. Para 
que se faça uma análise do discurso, é necessário entender qual a intenção do locutor com 
aquelas palavras. No caso, qual a intenção do autor ao escrever uma história sobre um período 
tão turbulento sobre o Japão. O leitor que compreende o mangá em seu contexto agrega muito 
mais do que aquele leitor que fica na superficialidade do entendimento das falas e das 
imagens ali desenhadas.  

Lembrando que, no começo desse artigo, foi tratado sobre o período imperialista das 
grandes potências. O Japão, por não ser um país desenvolvido na época, era apenas um 
território a ser explorado aos olhos do resto do mundo, ninguém sabia o que se passava 
internamente no país. Através da HQ, que ficou popular em diversos lugares do globo, o autor 
conta, para quem se interessa, o contexto interno que seu país estava no momento em que 
vários países conquistavam outros. Dessa forma, o estrangeiro que consegue compreender o 
contexto dessa história interpreta de forma diferente o próprio contexto mundial do 
imperialismo, e mais tarde da ascensão nipônica com a indústria e tecnologia. 

Grandes guerras internas e turbulências de governos ditatoriais refletem intimamente na 
população japonesa, gerando neles valores e objetivos que ali não existiam antes. Dessa forma 
nasce a cultura de uma nação, e dessa forma perdura essa mesma cultura, através de trabalhos 
sobre seu desenvolvimento adaptados para o segmento popular. 

Segundo Pêcheux (2008) “pra todo parafuso é necessário uma porca. Nenhum faz 
sentido sozinho. Há de se criar uma afinidade entre o que se quer dizer e o que será 
entendido.” (pg. 17). A partir de uma citação simples de Michel Pêcheux, podemos analisar 
conforme as circunstâncias desse artigo que é necessário criar um elo entre o que se quer dizer 
e o que pode ser interpretado. Essa ligação é apenas o contexto e seria, neste caso, o estudo e 
entendimento da história do Japão para melhor compreensão da história do mangá, e das 
vivências e emoções dos personagens. 

Quer dizer apenas que não adianta estudar a história do imperialismo depois a do Japão e 
mais tarde ler o mangá, se você não souber que todas as três realidades estão interligadas. 
Sem a ligação permanecerá na superficialidade do discurso falado, e muito deste trabalho rico 
de Nobuhiro Watsuki não será interpretado, nem percebido para quem não for capaz de 
assimilar. 

Após aprofundar os estudos no material de Michel Pêcheux, concluímos que o contexto 
complementa o discurso, e uma vez que se busca a compreensão da real intenção daquele 
discurso, a compreensão do estudo, ou, no caso do lazer, promove um entendimento mais rico 
e uma compreensão mais sólida. 

Caso não se tenha a preocupação com o contexto, acontecem incompreensões, ou pior, 
erros de compreensão. No caso do mangá Rurouni Kenshin, a sua tradução de título veio para 
o Brasil como “Samurai X”. Segundo o dicionário Michaelis Online, Samurai significa 
“membro da classe dos guerreiros do Japão feudal”. A palavra “feudal” no dicionário leva à 
uma ligação com o feudalismo europeu, em que os guerreiros eram apenas soldados e o 
senhor era um nobre com muito dinheiro. No entanto, de acordo com o embasamento teórico 
acima, sobre a história japonesa, o Japão feudal é diferente da Europa feudal. Existe um 
momento no Japão, logo antes de se estabelecer o Shogunato em que os próprios Guerreiros 
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se tornam “senhores feudais” e os Samurais nascem daí, são criados a partir de clãs, famílias 
nobres. Kenshin Himura, no entanto, nunca pertenceu a nenhum clã, e seus pais eram apenas 
camponeses, o que faz dele um espadachim, e não um Samurai. Uma pessoa comum, que 
havia adquirido o conhecimento da arte da espada e lutava muito bem, um espadachim 
lendário. Mas não um Samurai. Através desse erro fica exemplificado como o contexto, a 
pesquisa e o entendimento da real intenção do locutor são essenciais a um bom 
aproveitamento da história. 

 
Figura 1 – Capa do volume 36 do primeiro lançamento de Rurouni Kenshin no Brasil com o título 

“Samurai X” 

 
Fonte: Site Mangás JBC2 

 
 
Adaptações: Anime, OVAs, Filme e Game - Análise com Michel 
Pêcheux 

 
Realizamos uma pesquisa sobre a série Rurouni Kenshin, da qual foi adaptada para 

animação e contou com 95 episódios, além de um especial. No mangá, ela foi dividida em três 
sagas. Tokyo, Kyoto, e Jinchuu (Justiça dos Homens). A primeira e a segunda saga (Tokyo e 
Kyoto) são cidades em que o personagem principal vive a história, no entanto, após a segunda 
saga, a história da animação não se baseia no mangá, sendo criação original do estúdio de 
produção do anime. A série animada foi encerrada em 2006 com o lançamento do especial. 
Rurouni Kenshin ganhou sua animação ainda em 10 de janeiro de 1996, com apenas 2 anos de 
publicação da série em mangá. O anime terminou em 8 de setembro de 1998. Aqui no Brasil 
foi transmitido pelas emissoras Cartoon Network Brasil, Rede Globo, Ulbra TV, Animax 
Brasil e Locomotion.  

A história ganhou ainda duas (2) séries animadas conhecidas como OVAs (Original 
Video Animation). Os OVAs são um formato de animação contendo um ou mais episódios de 
anime lançados diretamente ao mercado de vídeo, sem que seja exibido na TV ou nos 
cinemas. Geralmente os OVAs são complementos ou paralelos da história original. No caso 
do Samurai X, o primeiro título, Rurouni Kenshin: Tsuiokuhen3 (Reminiscências), conta a 
história do passado de Kenshin como Hitokiri Battousai, antes da história do anime. Já o 

2 Disponível em: < http://mangasjbc.uol.com.br/samurai-x-36/> Acesso em20 de setembro de 2013 
3 Fonte: < http://cantogamer.com/2011/09/24/rurouni-kenshin-tsuiokuhen-uma-obra-prima-dos-animes/> Acesso 
em 16 de setembro de 2013. 
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segundo OVA, Rurouni Kenshin: Seisouhen4 (Da Passagem do Tempo) conta a história de 
Kenshin 15 anos depois do final do anime, contendo poucas lutas e sendo uma série mais 
emotiva por se tratar do romance dele com Kaoru e a saúde frágil dos dois. 

Em 25 de agosto de 2012 foi lançado o longa metragem live-action, (expressão usada 
para definir um filme com atores e não animação) contando uma pequena parte da saga do 
espadachim. O longa conseguiu mais de 1 milhão de expectadores no Japão, fazendo com que 
ocorresse uma distribuição mundial, encabeçada pela Warner Bros. A distribuidora ainda 
promete5 uma continuação para 2015. 

 
 

Figura 2 – Ilustração do Mangá Rurouni Kenshin 

 
Fonte: Shonen Mania6 

 
 

Figura 4 – Cena da abertura do Anime 

 
Fonte: Site “Anime Portfolio”7 

4 Fontes: < http://cantogamer.com/2012/10/30/rurouni-kenshin-seisouhen-ova-a-emocionante-conclusao-da-
saga-do-retalhador> Acesso em 16 de setembro de 2013. 
5 Fonte: < http://shonenjump.viz.com/)> Acesso em 19 de setembro de 2013. 
6 Disponível em: < http://shonenmania.wordpress.com/2012/05/23/analisando-arcos-rurouni-kenshin-arco-de-
kyoto/> Acesso: 20 de setembro de 2013 
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Figura 5 – Pôster do Filme (2012) 

 
Fonte: Site “PT Anime”8 

 
Figura 6 - Game Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan Kansei 

 
Fonte: Blog NCloud9 

 
Foram feitas também adaptações da HQ para os videogames10. Os dois primeiros jogos 

lançados foram para a plataforma Playstation, o primeiro foi lançado em 29 de novembro de 
1996 sob o nome “Rorouni Kenshin: Ishin Gekitouhen”, na forma de um jogo de luta e que 
inclusive revela parte da história do mangá até o momento da luta contra Shinomori Aoshi. Já 
o segundo jogo lançado foi em 18 de dezembro de 1997, “Rurouni Kenshin: Meji Kenkaku 
Romantan”, na forma de um jogo de RPG, onde o jogador escolhe entre dois personagens: um 
masculino chamado Hikaru, ou do sexo feminino chamada Hijiri. Essa adaptação não possui 
conexão com a sequência da história da série, contudo possui os personagens do mangá e 
conta um pouco da história de seu passado. Em 2006 foi lançado o jogo “Rurouni Kenshin: 
Meiji Kenkaku Romantan:Enjou! Kyoto Rinne” para Playstation 2, um jogo do estilo 
adventure baseado no arco de Kyoto. Por último, lançado em 2010 para Playstation Portatil, o 
jogo “Rurouni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan: Saisen”, um jogo de luta feito em 
comemoração aos 15 anos da série. 

 

7 Disponível em: <http://animeportifolio.wordpress.com/2012/07/01/jumpweekend-porque-conhecer-rurouni-
kenshin/> Acesso:  20 de setembro de 2013. 
8 Disponível em: <http://ptanime.com/rurouni-kenshin-live-action/> Acesso em 20 de setembro de 2013. 
9 Disponível em: <http://ncloud.blogspot.com.br/2012/07/rurouni-kenshin-meiji-kenkaku-romantan.html> 
Acesso em 20 de setembro de 2013. 
10 Fonte: <http://www.gamevicio.com> Acesso em 19 de setembro de 2013. 
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A importância de se tratar a cultura veiculada nos quadrinhos 
 

 
Retomando à contextualização desse artigo, é preciso ressaltar que o Japão, ao longo da 

sua história, mostrou a capacidade singular de assimilar e incorporar à sua cultura elementos 
culturais importados, transformando-os em algo melhor e aperfeiçoado. O Japão, enquanto 
objeto de estudo, agrega muitos valores diferentes à nossa própria cultura, bem como à nossa 
própria personalidade. 

Assim como o Japão, é necessário saber escolher o que incorporar de uma situação e o 
que descartar. Ter essa grande capacidade de discernimento faz com que as pessoas se tornem 
mais cultas e ao mesmo tempo humanitárias. 

Com o suporte de Pêcheux (2008) podemos concluir também que “Todo enunciado, toda 
sequência de enunciados é, pois, linguisticamente descritível como uma série (...) de pontos 
de derivação possíveis, oferecendo lugar à interpretação. É nesse espaço que pretende 
trabalhar a análise de discurso.”. Compreendemos que a busca pelo contexto do discurso é 
necessária e relevante, mas que ao mesmo tempo deve-se tomar cuidado com a forma em que 
se discursa. Tudo o que dizemos está suscetível a diferentes interpretações, se aquele discurso 
é deslocado do seu contexto, ele pode ser incompreendido, ou entendido de uma forma 
diferente.  

Não existe o certo ou o errado, existe apenas a interpretação. À medida em que o tempo 
passa as pessoas começam a reinterpretar os fatos, ou seja, interpretar o que já se passou de 
uma forma diferente. Uma vez que se agrega conhecimentos e valores, as interpretações de 
certos fatos vão sendo influenciadas pela sua nova personalidade. 

O mangá Rurouni Kenshin é um exemplo palpável dessa fala, uma vez que as visões 
mudam à medida em que se conhece melhor a história do mangá e a própria história do Japão. 

Os HQs são um meio sutil e prazeroso de se agregar conhecimento, por isso é necessário 
que, sempre que possível, a cultura, independente do lugar, seja explorada nele. No caso dos 
mangás temos o Rurouni Kenshin com histórias da época da industrialização do Japão e ao 
mesmo tempo temos um outro mangá chamado Bakuman que mostra a cultura dos próprios 
quadrinhos no Japão. Igualmente no caso dos Estados Unidos, que buscam não só estampar a 
sua cultura nas HQs de heróis, mas também divulgar o quão agradável é ser americano. 
Podemos ver esse exemplo também em algumas HQs brasileiras, mesmo as de humor, 
fazendo piadas com a situação momentânea que o país está atravessando independente do 
contexto. 

As histórias em quadrinhos possuem uma forte capacidade de comunicação com seu 
público. Segundo Paulo Ramos, professor da Unifesp, “por muitas década, as histórias em 
quadrinhos foram vistas à margem do que se entende por leitura. Uma visão equivocada 
porque os quadrinhos são e sempre foram leitura igualmente válida”. 

Dessa forma, a HQ possui a capacidade de educar tanto quanto qualquer outro livro. Ela 
possui uma linguagem própria, capaz de inspirar e atrair públicos diversos, criando um 
vínculo com o leitor. Pela forma de abordagem, o prazer e entretenimento se somam com o 
aprendizado de uma história e cultura.  

No exemplo de Rurouni Kenshin, mesmo que a narrativa seja de uma história fantasiosa, 
ela possui muitos elementos referentes à história e cultura do Japão. Nem todos os 
personagens existiram de fato, mas as batalhas travadas e o período de mudança conversam 
com o passado dessa nação. E muito além disso, uma importante fonte de educação e 
aprendizado está nos valores levantados pelas HQs. Kenshin Himura possui um forte código 
moral e uma vontade de se redimir pelos erros cometidos no passado. Isso mostra para o 

Colóquio Internacional de Design – Edição 2013: Design para os Povos 391



público, sejam crianças ou adultos, de que todos podem mudar e tem direito a uma segunda 
chance. 

A HQ se mostra eficiente frente à necessidade educacional assim como plenamente 
capaz de divulgar aspectos culturais. Segundo a professora Angela Barbato, da Faculdade de 
Educação da PUC-SP, “existem crianças, inclusive, que desenvolvem a leitura com os gibis”. 
Muito além de narrar um conto, a HQ pode transmitir ideologias, trabalhar com conceitos e 
até mesmo demonstrar graficamente os elementos e aspectos de um contexto. 

 
 
Considerações Finais 
 

 
O Japão, ao mostrar sua capacidade singular de assimilar e incorporar à sua cultura 

elementos culturais importados, transformando-os em algo melhor e aperfeiçoado, agrega 
muitos valores diferentes à nossa própria cultura, bem como à nossa própria personalidade. 

As HQs são um meio sutil e prazeroso de se agregar conhecimento, por isso é necessário 
que, sempre que possível, a cultura, independente do lugar, seja explorada nela. As histórias 
em quadrinhos possuem uma forte comunicação com seu público, dessa forma, a HQ possui a 
capacidade de educar tanto quanto qualquer outro livro. Ela possui uma linguagem própria, 
apto a inspirar e atrair públicos diversos, criando um vínculo com o leitor. Pela forma de 
abordagem, o prazer e entretenimento se somam com o aprendizado de uma história e cultura.  

No exemplo de Rurouni Kenshin, mesmo que a narrativa seja de uma história fantasiosa, 
ela possui muitos elementos referentes à história e cultura do Japão. Nem todos os 
personagens existiram de fato, mas as batalhas travadas e o período de mudança conversam 
com o passado dessa nação. E muito além disto, uma importante fonte de educação e 
aprendizado está nos valores levantados pelas HQs. Kenshin Himura possui um forte código 
moral e uma vontade de se redimir pelos erros cometidos no passado. Isso mostra para o 
público, sejam crianças ou adultos, de que todos podem mudar e tem direito a uma segunda 
chance. 

 A HQ se mostra eficiente frente à necessidade educacional assim como plenamente 
capaz de divulgar aspectos culturais. Muito além de narrar um conto, a HQ pode transmitir 
ideologias, trabalhar com conceitos e até mesmo demonstrar graficamente os elementos e 
aspectos de um contexto. Sendo assim, Ruroni Kenshin é uma história que serve de 
conhecimento para as bases da cultura japonesa, divulgando e promovendo a história desse 
povo para o público. 
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Resumo 
 
A obra Scott Pilgrim Vs. The World é um filme dirigido por Edgar Wright, baseado na 
História em Quadrinho (HQ) homônima de Bryan Lee O’Malley e que possui uma forte 
influência da cultura pop, destacando-se músicas e lazer. O’Malley aborda o prolongamento 
da adolescência e as dificuldades em migrar para a assustadora vida adulta. O marco de época 
tratado pela história está nesse universo da Geração Y, com o mundo voltado para 
computadores e vídeo games, sendo representado pela grande quantidade de momentos 
fantasiosos de um universo gamer. A questão das práticas de consumo é tratada nas versões 
de adaptação da HQ para filme longa-metragem e para o vídeo game e na remasterização da 
obra original. 
 
Palavras-chaves: análise de discurso. consumo. filme. HQ. geração Y. 

 
Abstract 
 
Scott Pilgrim Vs The World is a film directed by Edgar Wright, based in a Comic Book 
History, with the same name, by Bryan Lee O’Malley and has a strong influence of pop 
culture, especially music and leisure. O’Malley discusses the extension of adolescence and 
the difficulties in migrating to the daunting adulthood. The time frame of the story in the 
universe of the story is treated in the universe of Generation Y, with the world of computers 
and video games, being represented by the large amount of time spent in a gamer universe. 
The issue of consumption practices is addressed in both the film and video game adaptation 
of the comic book. 
 
Keywords: discourse analysis; consumption; movie; comics; generation Y.  
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Introdução 
 
O presente artigo tem a finalidade de analisar a série Scott Pilgrim e sua relação com o 

consumo da sociedade atual.  Esse estudo é importante para demonstar  a influência da obra 
no comportamento dos jovens e a contextualização que o autor Bryan Lee O’Malley faz, de 
modo a incentivar o público leitor a refletir sobre os problemas da geração contemporânea. 
Também serão apresentadas algumas das diversas referências usadas na produção da série, o 
que comunica com o repertório do público e contribuiu para o sucesso da publicação.  

Na HQ, o fato de Scott Pilgrim ser destacado como um peregrino, nos incentiva abordar 
a questão da migração, o mesmo, começa desempregado, vindo a arranjar emprego em um 
determinado momento da história, a construção deste processo está presente nas falas dos 
personagens e é nesse instante que conseguimos buscar a proposta a partir da filosofia 
materialista que através da análise de discurso conseguimos colocar em tese a prática humana 
e verificar a construção social através da história social, além da divisão do trabalho 
intelectual que se encontra nesta configuração reflexiva, demonstrando todo o progresso do 
homem. Além disso, abordamos o que vivemos atualmente, a questão do tempo. “Tempo é 
dinheiro”, expressão que reflete a cara da sociedade no sentido de que o dia é curto demais e 
que temos pouco tempo, algo tratado pelo filme, que também representa uma crítica à 
Geração Y, em colocar falas extremamente rápidas e cenas que mostram essa mudança social 
de forma brusca. A questão das práticas de consumo é tratada nessas versões de adaptação de 
filme longa-metragem para HQ. Analisamos a história e o poder ideológico dentro de um 
processo materialista destas HQs que somam seis volumes – no Brasil foram publicadas em 
três volumes mais extensos – e que também há a existência do jogo, de mesmo nome, 
inclusive teve um re-make recente para X-box e Ps3. Quanto a produtos gráficos, há cartazes 
produzidos por O'Malley. Por meio da análise de discurso buscamos compreender essa 
existência de representações políticas e socioeconômicas atreladas aos desenhos e histórias 
em seus diferentes meios de se praticar consumo, somente analisando as condições de 
produção considerando o contexto histórico social. Ainda podemos analisar essa construção 
social, já motivada a algo existente, apenas verificando tal visão de mundo originada na 
história contada dessa obra e entrelaçada entre as ideologias e textos da mídia já existentes de 
alguma forma na relação com a vida do autor Edgar Wright e vinculada à determinada 
sociedade. 

 
 
Scott Pilgrim, o personagem contextualizado por Bryan Lee 
 
Bryan Lee O’Malley, criador da HQ “Scott Pilgrim Contra o Mundo” nasceu em 21 de 

fevereiro de 1979 no Canadá. Ao crescer O’Malley percebeu sua paixão em criar histórias em 
quadrinho, sendo a única coisa em sua vida que queria continuar fazendo  e decidiu tornar 
isso a sua vocação. Ele também buscou outros interesses como fazer filmes e criou uma banda 
de nome Kupek, já tendo lançado sete álbuns até 2002. A maioria das músicas podem ser 
baixadas gratuitamente em seu site. 

O’Malley começou a sua carreira ilustrando quadrinhos e fazendo trabalhos de lettering 
para a editora Oni Press. Posteriormente lançou sua primeira novela gráfica, Lost at Sea, 
também por meio da Oni Press. Isto serviu de base para seu próximo projeto que se tornaria 
sua principal vocação pelos próximos seis anos: Scott Pilgrim. 
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O personagem Scott Pilgrim teve seu nome baseado na música homônima da banda 
Plumtree. A série teve inspiração na série de mangá chamada Beck, a qual trata sobre um 
grupo de jovens que criam uma banda. O’Malley declarou que se sentia como a banda BECK, 
fazendo seus quadrinhos para uma pequena quantidade de fãs tentando algum dia competir 
com os quadrinhos conhecidos mundialmente. Em pouco tempo essa quantidade de fãs foi 
crescendo e sua série foi muito elogiada1. 

A série foi produzida em seis volumes, em que a primeira, Scott Pilgrim’s Precious 
Little Life, foi lançada em julho de 2004. Na sequência foram lançados os volumes: Scott 
Pilgrim vs. The World; Scott Pilgrim & the Infinite Sadness; Scott Pilgrim Gets It Together; e 
Scott Pilgrim vs. The Universe. Contudo, o ápice da série foi o ultimo volume, Scott Pilgrim’s 
Finest Hour, lançado em julho de 2010,  que deu origem à produção cinematográfica “Scott 
Pilgrim vs. The World” e reuniu os seis volumes em uma apresentação de duas horas.  Na 
elaboração da série “Scott Pilgrim”, O’Malley reuniu referências da cultura pop, em que a 
maior parte é baseada em jogos de 8 bits, para narrar uma história sobre os acontecimentos do 
dia-a-dia na vida dos jovens. 

 
Figura 1 – Capas dos 6 volumes da HQ de Scott Pilgrim 

 

 

Fonte: Site Melhores HQ2 

Após ter finalizado a série do Scott Pilgrim, O’Malley deu início a um novo projeto 
chamado Seconds, uma novela gráfica original da editora Random House, sobre um 

1 Fonte: <http://comicbooks.about.com/od/comicbookcreators/p/Bryan-Lee-O-Malley-Profile.htm> Acesso: 19 
de setembro de 2013. 
2 Disponível em: < http://www.melhoreshq.com.br/2013/02/scott-pilgrim-volume-1-ao-6-ler-online.html> 
Acesso: 15 de setembro de 2013 
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restaurante de mesmo nome e seus funcionários. A data de lançamento estava prevista para o 
ano de 2013, porém, o autor publicou em sua página3 na internet que o lançamento do mesmo 
só ocorrerá em 2014, devido a uma lesão em seu ombro. Em suas palavras: “Machuquei o 
ombro no verão passado, aí passei uns meses sem poder trabalhar e por isso, infelizmente, o 
álbum teve que ser adiado... Peço desculpas a todos os fãs.” 

De acordo com O’Malley4, a ideia de Seconds veio logo depois de fechar o primeiro 
volume de Scott Pilgrim. Enquanto esteve fazendo o segundo volume, O’Malley trabalhou em 
um restaurante em Toronto para pagar as dívidas.  Foi quando começou a idealizar uma nova 
história. Em uma entrevista que deu, O’Malley explicou que assim como em Scott Pilgrim, 
houve uma mistura de elementos fantásticos com o mundo real. Seconds será um pouco 
realista e um pouco fantástica. Atualmente, ele mora em Los Angeles com sua esposa e 
colega cartunista Hope Larson. 

  
História e vida do personagem Scott Pilgrim 
 
Scott Pilgrim5 é um jovem de 23 anos que mora em Toronto, Canadá. Na história Scott é 

um anti-herói, desempregado e preguiçoso que mora com seu amigo homossexual, Wallace 
Wells, e, inclusive, utiliza o cartão de crédito de Wallace para comprar suas coisas. Ele é o 
baixista de um banda chamada Sex-Bob-Omb que pertence ao gênero indie-rock, junto com 
Stephen Stills (vocalista e guitarrista), Kim Pine (baterista) e Young Neil (um fã da banda). 

Ao analisarmos os quadrinhos, identificamos que Scott é namorado de uma chinesa de 
17 anos, Knives Chau, que ainda está no colegial. A grande maioria de seus amigos ficam 
espantados e preocupados com as intenções que podeiram te-lo motivado a assumir uma 
relação com uma garota tão nova. Contudo em seu relacionamento ele sequer tem contatos 
próximos, como por exemplo, pegar na mão de sua namorada. A sua rotina se resume à jogar 
videogames, dormir até tarde, fazer ensaios com sua banda e ir à festa de seus amigos. 

Contudo, todo esse sossego da vida de Scott se torna um caos quando ele conhece uma 
garota americana, nova na cidade, chamada Ramona Flowers, por quem se apaixona 
perdidamente. Apesar de encontrar com ela raramente, Scott não consegue tirá-la da cabeça e, 
ao descobrir que ela trabalha em uma empresa de entregas chamada Amazon, Scott faz uma 
encomenda pela internet na esperança de se encontrar com ela e poder chamá-la para sair. Pra 
sua sorte, foi dessa forma tudo que aconteceu. 

O drama se inicia com o término do relacionamento de Scott com Knives Chau. Porém, 
muito além de ser uma história de romance, a série de Scott Pilgrim se revela como dotada de 
histórias fantásticas e elementos fantasiosos. Ao começar a namorar Ramona, Scott passa a ter 
um grande problema. Para que os dois possam continuar a ter um relacionamento Scott deve 
derrotar os 7 ex-namorados malignos de Ramona. Essa liga dos ex-namorados havia sido 
criada pelo último namorado de Ramona, Gideon Graves, com a finalidade de controlar a vida 
amorosa da jovem. 

 
 

 

3 Site oficial do escritor, Bryan Lee O’Maley. Fonte: <http://radiomaru.tumblr.com/> Acesso: 19 de setembro de 
2013. 
4 Fonte: <http://omelete.uol.com.br/scott-pilgrim-contra-o-mundo/quadrinhos/seconds-autor-de-scott-pilgrim-
revela-mais-sobre-nova-graphic-novel/#.UjvM_cZwp8E> Acesso: 19 de Setembro de 2013. 
5 Site oficial do personagem Scott Pilgrim. Fonte: <http://www.scottpilgrim.com/> Acesso: 19 Setembro de 
2013. 
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Figura 2 – Banner com Scott, Ramona, Stephen e Kim e os Sete Ex Namorados Malignos  

 

Fonte: Blog Bakaerou6 
E assim tem início ao confronto épico, com lutas dotadas de elementos da cultura pop e 

repleto de referências de vários jogos de videogame. Enquanto luta pelo seu amor, Scott 
progride pouco a pouco em uma jornada para o crescimento e amadurecimento de seu estado 
psicológico, emocional e financeiro, chegando cada vez mais próximo de se tornar um adulto. 

 
O público e as questões culturais: analise discursiva das 

imagens dos Geek 
 
Segundo Michel Pecheux7, "a esta série vem se juntar a multiplicabilidade das "técnicas” 

de gestão social dos indivíduos: marcá-los, identificálos, classificá-los, compará-los, colocá-
los em ordem, em colunas, em tabelas, reuni-los e separá-los segundo critérios definidos, a 
fim de colocá-los no trabalho, a fim de instruí-los, de fazê-los sonhar ou delirar, de protegê-
los e de vigiá-los, de levá-los à guerra e de lhes fazer filhos... Este espaço administrativo 
(jurídico, econômico e político) apresenta ele também as aparências da coerção lógica 
disjuntiva: é “impossível” que tal pessoa seja solteira e casada, que tenha diploma e que não o 
tenha, que esteja trabalhando e que esteja desempregado, que ganhe menos de tanto por mês e 
que ganhe mais, que seja civil e que seja militar, que tenha sido eleito para tal função e que 
não o tenha sido, etc...". 

Essa lógica discursiva contribui para uma análise do público, a medida que a demanda 
estudada não é contraditória dentre os indivíduos que integram uma mesma categoria. 
Entender o público reflete nas estratégias de marketing que podem ser adotadas de forma a 
explorar melhor as características e preferências dentro de cada cultura. 

Não há dúvidas que as referências existentes na série Scott Pilgrim tem por base 
principalmente elementos/situações do universo Geek8. Geek é uma gíria que representa um 
estilo de vida, no qual os indivíduos se interessam por tudo que está relacionado à tecnologia 

6 Disponível em: <http://bakaerou.blogspot.com.br/2013/05/review-scott-pilgrim.html> Acesso em 15 de 
setembro de 2013. 
7 Fonte: O Discurso: Estrutura ou Acontecimento. Tradução de Eni P. Orlando. São Paulo: Pontes Editores, 
2008. p. 30. 
8 Geek é o termo usado para descrever pessoas com conotações distintas, que são consideradas estranhas, vai 
desde um entusiasta ou mesmo especialista a um indivíduo que tenha muito interesse em hobby. A gíria no 
sentido pejorativo pode ser algo que sugira uma fonte de orgulho e que seja auto referenciável sem malícia. 
Alguém que seja interessada em um assunto complexo ou/e intelectual que seja revertido para o seu próprio bem. 
Fonte: Geek Cultura. < http://pt.scribd.com/doc/270364/Geek-Culture-The-3rd-CounterCulture> Acesso: 19 de 
setembro de 2013. 
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e eletrônica. Essa tribo gosta de filmes de ficção científica, são fanáticos por jogos eletrônicos 
e de tabuleiro e além de serem dotados de um conhecimento aprofundado nestas áreas de 
entretenimento. 

Até recentemente , aqueles que se interessavam por assuntos como tecnologia, games, 
RPG’s, e livros de fantasia eram conhecidos por Nerds  devido a seus gostos. Não possuíam 
muitos amigos e nem tinham uma vida social adequada. Porém, ao longo dos anos, com o 
desenvolvimento da diversidade tecnológica, a população em geral ganhou acesso a estes 
recursos e os Nerds acabaram se destacando. Esses indivíduos, viciados em tecnologia, 
começaram a se interagir com outras pessoas, ampliando a sua vida social. Portanto, diferente 
do Nerd, o Geek é sociável, gosta de estar em grupos, ter amigos e conversar, não apenas 
estudar. 

 

 

Figura 3 – Os 6 tipos de Geek 

 

Fonte: Site “Nós Geeks”9 

Com base em seus comportamentos, os Geeks podem ser divididos em subgrupos10. São 
eles: Fanboy, sendo caracterizado como o tipo mais clássico de Geek, fissurado por filmes, 
livros e séries de fantasia e ficção científica; Músico que está sempre a disposição para um 
show e gosta de introduzir pessoas à suas preferências musicais; Gamer, aquele Geek que 
sabe de tudo sobre os novos games e consoles que estão sendo lançados no mercado e 
geralmente usam camisas ou outros acessórios referentes à seus jogos; Gadgeter, aquele que 
gosta de estar sempre atualizado quanto à tecnologia e aplicativos existentes; Hacker, que 

9 Disponível em: <http://nosgeeks.com.br/wp-content/uploads/2011/11/6tiposdegeeks-550x550-550x472.jpg> Acesso: 16 de 
setembro de 2013. 
10 Fonte: <http://nosgeeks.com.br/seis-tipos-de-geeks/> Acesso: 19 de setembro de 2013. 
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possui uma grande facilidade em acessar informações e invadir dados de outras pessoas; e o 
Otaku, aquele que tem uma grande fixação por séries orientais e mangás. 

A partir do universo geek é possível perceber os impactos e referências da cultura pop na 
obra de O’Malley. A Cultura Pop é difinido como: popular, de fácil acesso às massas. Esse 
tipo de cultura é caracterizada pela sua inconstância em virtude de sua variação, tanto pelo 
tempo quanto pelo espaço. Como os Geeks são a última moda, os olhos da cultura pop estão 
voltadas para as mídias como games, animes, livros, sites, séries e música, dispondo de uma 
qualidade que precisa ser extremamente detalhado para que se popularize. 

  
Referencias de Scott Pilgrim e como o público alvo se identifica com essas 

referências 
Conforme foi apresentado, o principal público da série Scott Pilgrim, seja HQ, filme ou 

jogos, é o denominado público Geek. Bryan O’Malley assim como Edgar Wright (diretor e 
roteirista da versão longa-metragem da história) se utilizam de diversas referências existentes 
em obras fantasiosas e de ficção científica para se comunicar com esse universo. 

Em sua obra, Michel Pecheux comenta11 sobre a questão da interpretação. Este 
fênomeno se refere à linguagens, utilizadas por sociedades ou em momentos diferentes, que 
podem ser modificadas ou não, mas existindo uma relação expressiva entre elas.  A 
interpretação, tratada aqui como referência, demonstra a aplicação dessa técnica e sua relação 
com a memória. O uso de uma mesma figura em contextos distintos produz um carater 
significante para aqueles que já tem conhecimento sobre ele. 

As referências mais recorrentes são aquela ligadas à jogos antigos e de 16 bits, sendo 
observadas em: símbolos nas camisas dos personagens, cenas, efeitos especiais, habilidades 
dos personagens, música entre outros. Cabe ressaltar que em cada mídia há algumas 
referências diferentes das outras. 

 
Figura 4 – Cena da batalha entre Scott Pilgrim e Matthew Patel  

 

Fonte: Site “Nerd Mentality”12 

 

11 Fonte: O Discurso: Estrutura ou Acontecimento. Tradução de Eni P. Orlando. São Paulo: Pontes Editores, 
2008. p. 54. 
12 Disponível em: <http://nerdmentality.com/m/news/posts/2010/09/scottpilgrim10.png> Acesso em 19 de 
setembro de 2013. 

Colóquio Internacional de Design – Edição 2013: Design para os Povos 401

http://nerdmentality.com/m/news/posts/2010/09/scottpilgrim10.png


Logo no início da obra cinematográfica há um fundo musical após a fala do narrador, 
esta música é chamada “A Link to the Past” uma referência inconfundível para os fãs do game 
Legend of Zelda, que é a música da abertura do jogo. Ainda no início, Scott Pilgrim comenta 
que conseguiu reproduzir um solo de baixo referente ao tema do jogo Final Fantasy II. Há 
efeitos sonoros no filme que foram criados com base em sons da plataforma Arcade. 

Em todas as mídias o público pode perceber facilmente os personagens, sejam eles 
principais ou secundários, usando camisas com símbolo de uma pirâmide (tri-force), uma 
forte referência dos jogos da série Zelda. A blusa de frio de Scott possui um símbolo com um 
“X”, sendo mencionado na HQ que se refere ao símbolo dos X-Men. Há também símbolos em 
camisas e outras superfície, de uma caveira, sendo ela uma clara referência do filme e da série 
de HQ chamada “O Justiceiro”. 

 
 
 
 

Figura 5 – Cena da HQ de Scott Pilgrim           Figura 6 – Cena do filme “Scott Pilgrim vs The World” 

 

Fonte: Site Tumblr13            Fonte: Site “Hide Your Arms”14 

Quanto às batalhas, alguns dos ex-namorados malignos possuem poderes. Há aqueles 
que são identificados como clichês dos videogames como a habilidade de lançar bolas de fogo 
e invocar sucubus (demônios do gênero feminino que auxiliam os chefões). Há uma 
personagem chamada Roxy Ritcher, uma referência ao personagem da série Castlevania, que 
assim como Roxy, utiliza um chicote de metal para eliminar seus inimigos. 

Muito além de referências gráficas e sonoras, há ainda referências quanto à cenas de 
filme. Na HQ, um personagem tentando corromper Scott Pilgrim, o chama para seu lado com 
a seguinte fala: “Junte-se a mim, e eu irei completar seu treinamento! Juntos nós podemos 
governar o futura da vida amorosa de Ramona!” uma referência inconfundível da cena de 
“Star Wars V – O Império Contra-Ataca” quando Darth Vader tenta chamar o personagem 
principal, Luke Skywalker, para se unir ao seu lado. 

 
 

Figura 7 – Cena da HQ de Scott Pilgrim              Figura 8 – Cena do filme Star Wars V 

13 Disponível em: < http://24.media.tumblr.com/tumblr_m4g61lSB2a1rwso0yo1_500.jpg> Acesso em 17 de 
setembro de 2013. 
14 Disponível em: < http://hideyourarms.com/wp-content/uploads/2011/02/241skull-480x252.jpg> Acesso em 19 
de setembro de 2013. 

Colóquio Internacional de Design – Edição 2013: Design para os Povos 402

http://24.media.tumblr.com/tumblr_m4g61lSB2a1rwso0yo1_500.jpg
http://hideyourarms.com/wp-content/uploads/2011/02/241skull-480x252.jpg


 

Fonte: HQ “Scott Pilgrim: Finnest Hour” p. 121.                                 Fonte: Fórum Syfy – Memorable Quotes15 

Todas essas referências, além de muitas outras existentes nas mídias da série de Scott 
Pilgrim, são nitidamente percebidas pelos Geeks. Devido ao conhecimento aprofundado desse 
público, os detalhes das referências não são passados despercebidos facilmente, algo que para 
alguém que tenha jogado algum desses videogames poucas vezes seria mais difícil de 
perceber.  

O público Geek, ao se identificar com tais referências se sente confortável por perceber 
que aquela história é dirigida especificamente para ele, estabelecendo assim um diálogo com a 
obra. O filme e os HQs provocam humor no leitor quando ele se identifica com as diversas 
referências, fazendo com que o ele seja conquistado e se fidelize naquele momento. 
Principalmente o filme provoca uma grande ansiedade no público, não por causa da história, 
que é muito simples, comparada com a complexidade das referências, mas por consequência 
do ar de mistério criado pelo diretor ao fazer cada cena uma referência nova. A diversão está 
em identificar as inúmeras referências que aparecem no filme. Cada vez que um Geek assiste 
esse filme novamente ele encontra referências que ele não havia visto antes, tornando essa 
lista impraticável. 

 
O consumo incitado pelo Scott Pilgrim 
 
Scott Pilgrim é uma obra que gerou muito sucesso entre o público internacional. Antes 

mesmo do último volume ser lançado, foi dada início à adaptações de todo o conteúdo, 
inclusive com um possível final, para filme e videogame. Junto com o lançamento do filme 
foi feita uma animação, atraindo ainda mais o público e gerando espectativas quanto à obra 
cinematográfica. 

Porém, diante da demanda do público, Bryan Lee O’Malley, criador da história, deu 
início à uma remasterização da HQ de Scott Pilgrim, elaborando uma edição colorida e com 
alteração nos traços de certos personagens. 

Apesar da HQ tratar de referências de jogos, séries e filmes, O’Malley criou uma nova 
identidade em sua obra para muitos símbolos presentes nestas mídias. Como exemplo há uma 
versão do símbolo do “Justiceiro”, em um formato pixelizado usado na camisa de alguns 
personagens. Isso propriciou a venda de roupas que utilizaram essa identidade diferenciada 
criada por O’Malley. Além disso há também o consumo de posteres, com ilustrações baseadas 
na HQ e no filme. 

 

 

15 Disponível em: <http://img2.timeinc.net/ew/dynamic/imgs/081002/empire-vader-beckons_l.jpg> Acesso em 
17 de setembro de 2013. 
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Figura 9 – Mercadorias a venda com estampas de Scott Pilgrim 

  

Fonte: Site “RedBubble”16 

Conforme explica Massimo Cavenacci17: “a cultura do consumo é fundada na constante 
produção e reprodução de sinais bem reconhecíveis por seus donos e por seu público; ela não 
encoraja um conformismo passivo na escolha das mercadorias, mas, pelo contrário, procura 
educar os indivíduos a ler as diferenças dos sinais, a decodificar facilmente as infinitas 
minúcias que diferenciam as roupas, os livros, os alimentos, os automóveis, o ambiente.” 

Dessa forma, o consumo do público é impulsionado pelo fato dos produtos trazerem 
elementos da série de Scott Pilgrim. Outro fator que contribui para o consumo são as 
referências indiretas, em grande parte dos produtos, de várias outras histórias de ficção e 
fantasia, que também comunicam com a demanda do público. 

 
 Adaptação – game, animação, filme, hq 

Não é novidade as franquias cinematográficas saírem das páginas de história em 
quadrinho. Desde meados da década de 40 que a HQs e as graphic novels vem chamando a 
atenção não só do público jovem, mas como também dos adultos, servindo de inspiração para 
os produtores de cinema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Disponível em: < http://www.redbubble.com/shop/pilgrim+scott> Acesso em 19 de setembro de 2013. 
17 Fonte: Antropologia da comunicação visual. Tradução de Alba Olmi. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. p. 239. 
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Figura 10 – Box dos 6 volumes da HQ de Scott Pilgrim – Scott Pilgrim  

 

Fonte: Site “Nerd Expo”18 

A HQ da série Scott Pilgrim foi lançada em julho de 2004, sendo dividida em 6 volumes 
em que o último foi lançado em julho de 2010. No Brasil, a série foi dividida em apenas 3 
volumes, todos com o nome Scott Pilgrim Contra o Mundo (Volume 1, 2 e 3) e o primeiro 
volume foi lançado em março de 2010. 

O filme “Scott Pilgrim vs The World”, foi estreado nos EUA em agosto de 2010, um 
mês após a publicação do último volume. A adaptação foi feita pelo direito Edgar Wright, que 
trouxe para o cinema novas referências da cultura pop para os fãs. Em maio de 2009, o 
escritor da HQ, Bryan Lee O’Malley revelou a informação de que o final do filme seria 
diferente do conteúdo do sexto volume, porém ainda assim contribuiu com os roteiristas 
dando ideias de como encerrar o filme. O papel de Scott Pilgrim foi encenado por Michel 
Cera e o papel de Ramona Flowers foi feito pela atriz Mary Elizabeth Winstead. Importante 
ressaltar que às vésperas do lançamento nos cinemas, foi feita uma adaptação de parte da 
história (prólogo do filme) para a animação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Disponível em < http://www.nerdexpo.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/05/scott_pilgrim_box_set.jpg> 
Acesso em 18 de setembro de 2013. 
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Figura 11 – Cena do filme “Scott Pilgrim vs The World” 

 

Fonte: Site “Sala de Cinema”19 

 

Scott Pilgrim também foi adaptada para a mídia mais tratada na história da série, os 
videogames. A empresa Ubisoft lançou em 10 de agosto de 2010 “Scott Pilgrim vs. The 
world: The Game”, um jogo com suporte online e multiplayer para as plataformas Playstation 
3 e Xbox. Assim como a série possui fortes referências de jogos de 16 bits, o mesmo é válido 
para este jogo. Os jogadores podem escolher entre os personagens: Scott Pilgrim, Ramona 
Flowers, Kim Pine e Stephen Stills. Porém, a empresa Ubisoft lançou posteriormente duas 
atualizações disponibilizando para os jogadores a possibilidade de jogarem com Knives Chau 
e Wallace Wells. O jogo de Scott Pilgrim foi bem recebido pelo público e inclusive recebeu 
nota 8.0 pelo IGN, um famoso portal que analisa filmes, games, música e outras mídias. 

Figura 12 – Cena do jogo “Scott Pilgrim vs The World: The Game”  

 

Fonte: Site “Playstation Blast”20 

19 Disponível em < http://saladadecinema.com.br/2011/07/23/especial-rock-scott-pilgrim/> Acesso em 19 de 
setembro de 2013. 
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A geração Y no contexto atual impulsionada pelo consumo 

O termo Geração Y se refere às pessoas que nasceram entre os anos 1980 e 2000. Esta 
geração é caracterizada de diversas formas, tanto sob aspectos negativos quanto positivos. A 
princípio, as características negativas dessa geração pode ser descrita como: pessoas 
preguiçosas, egocêntricas e inconstantes na relação de emprego. As pessoas dessa geração 
querem que as coisas aconteçam de forma rápida, “quanto menos etapas melhor!”.  

Contudo, os aspectos positivos dessa geração é de que eles tem a mente mais aberta, 
contribuindo para aceitação de novos valores e ideias. Dessa forma, isso foi um dos fatores 
que auxiliou os direitos iguais para as minorias e os direitos dos homossexuais.  Além disso, 
essa geração é confiante, divertida, liberal, criativa e adepta a novos modos de vida. 

As pessoas da Geração Y foram criadas em um universo tecnológico. Não é de se 
espantar que as pessoas dessa geração possuam muito mais facilidade em usar os 
equipamentos tecnológicos e acompanhar as mudanças do que as pessoas da Geração X 
(1960-1980). Internet, jogos, aparelhos eletrônicos são tratados quase como parte dessas 
pessoas, muitos inclusive nem ao menos precisam de cursos, aprendendo sozinhos a operar 
esses mecanismos. Isso demonstra uma outra capacidade, a facilidade dos Y’s executar 
múltiplas tarefas ao mesmo tempo. 

Bryan Lee O’Malley conseguiu reunir as características dessa geração, narrando uma 
história que conversa com a realidade da sociedade atual. Os pontos negativos da Geração Y 
encontram-se estampados no personagem principal da série, Scott Pilgrim, um jovem de 23, 
desempregado e preguiçoso que passa a maior parte do seu dia dormindo e jogando 
videogame. Assim como Scott, cada um dos outros personagens revelam a realidade da 
Geração Y: não há, em nenhum momento das obras qualquer abordagem da 
homossexualidade como algo diferente, demonstrando a realidade dos jovens de hoje em 
relação aos direitos dos homossexuais por meio do personagem Wallace Wells; o personagem 
Gideon Graves possui os pontos mais fortes da Geração Y no ramo empresarial, é dono de 
uma produtora musical e que atingiu o sucesso em pouco tempo. 

Dessa forma, com base nas características da Geração Y tem-se seu grande interesse pela 
inovação, entretenimento, lazer e tecnologia. Isso combinado com a questão demográfica 
desse público, correspondendo em média a um quinto da população de cada país, os torna 
como o público ideal para as estratégias de marketing. Atualmente o acesso à internet vem 
contribuindo cada vez mais para as práticas de consumo dessas pessoas. A Geração Y é 
constantemente bombardeada com uma grande diversidade de produtos de sua escolha. Não 
só isso, mas como esse público vem determinando a demanda do mercado.  

Como exemplo tem-se o consumo das obras de Scott Pilgrim. O público principal da 
série são os Geeks, público esse que em sua grande maioria pertence à Geração Y. A HQ do 
Scott Pilgrim fez sucesso em várias regiões do globo, o que impulsionou a indústria 
cinematográfica a fazer o filme da obra, também sendo correspondido pelo público. Contudo, 
em 2012 a demanda relacionada à HQ apenas cresceu, impulsionando Bryan Lee O’Malley a 
fazer uma remasterização de sua obra estando agora colorida, assim como alteração nos traços 
de alguns personagens para tornar menos confuso. 

O mercado está atento às pessoas da Geração Y e principalmente às suas demandas. 
Constantemente são feitos novos jogos, a tecnologia usada nos aparelhos de celulares 
evoluem e são alterados numa progressão surreal e cada vez mais são abertas novas lojas que 
existem apenas no ambiente virtual.  

20 Disponível em < http://www.playstationblast.com.br/2013/07/nosso-guia-de-trofeus-para-scott.html> Acesso 
em 18 de setembro de 2013. 
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Considerações Finais 
 

Assim, compreendeu-se que o tema tratado em Scott Pilgrim sobre a Geração Y é de 
grande importância porque corresponde à realidade do público jovem. Bryan Lee O’Malley, 
não criou apenas uma história fantasiosa de lutas e amor, mas construiu uma narrativa de 
superação. Scott Pilgrim deixou de ser um adolescente e se tornou um novo personagem ao 
final da narrativa, pertencendo agora ao mundo adulto. Isso faz com que o público Geek, foco 
da publicação, se identifique com a história e de certa forma, cresça intelectualmente e 
socialmente com o protagonista. 

A sociedade atual passa por um fenômeno de comportamento no qual o jovem adulto 
ainda participa do universo adolescente. Enquanto nas gerações anteriores, ao atingir 18 anos 
as pessoas já assumiam responsabilidades do mundo adulto, atualmente há muitos 
questionamentos no âmbito psicológico dos jovens, o que faz com que eles demorem a 
amadurecer o suficiente para esta nova condição social. A forma que O’Malley contextualiza 
esse problema é por meio do personagem Scott Pilgrim que incentiva o amadurecimento 
dessa geração através dos desafios que enfrenta, proporcionando um processo de evolução. 

Todos esses fatores de identificação, superação e amadurecimento, faz com que a 
Geração Y se identifique com o personagem não só emocionalmente, mas principalmente 
através das referências. As indicações do mundo Geek no filme, impulsionam o consumo não 
só pelos quadrinhos da série e de produtos de Scott Pilgrim, mas principalmente produtos que 
tem uma ligação emocional com a infância do leitor que aparecem na história, como Mário, 
Sonic, Zelda, etc. 

O consumo é impulsionado pelos valores e pelo que aqueles produtos representam. As 
referências do filme despertam no leitor a nostalgia de um momento bom da infância e os 
produtos se revelam repletos de valores emocionais. A emoção despertada se torna 
rapidamente uma tendência para o consumo desses artigos com o objetivo de suprir a saudade 
da infância e de reviver os bons momentos que foram vividos.  
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Resumo 

Este artigo busca fazer uma reflexão sobre o pensamento do design na 
contemporaneidade abordando teorias, conceitos e metodologias como a do Design Thinking. 
Tem por objetivo identificar os fatores que compõem este novo aspecto do design, antes 
apenas técnico e operacional e, agora, também estratégico e sistêmico. Busca também 
levantar aspectos da trajetória do design, desde a sua atividade projetual tradicional até seu 
novo e importante papel na sociedade contemporânea.  
 
Palavras Chave: Design Thinking; Design Estratégico; Metodologia de Design. 
 
 
Abstract 

This article seeks to make a reflection on the thought of design in the contemporary 
world, addressing theories, concepts and methodologies such as the Design Thinking. It aims 
to identify the factors that make up this new aspect of design, technical and operational just 
before and now, also strategic and systemic. It also seeks to raise aspects of the trajectory of 
the design, from its traditional design activity to its new and important role in contemporary 
society. 
 
Keywords: Design Thinking; Strategic Design; Design Methodology. 
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Introdução 
Na década de 1960, a pesquisa do biólogo Roger W. Sperry comprovou a teoria da 

dicotomia do cérebro humano, que foi popularizada no ano de 1980, pela artista e autora do 
livro “Drawing on the Right Side of the Brain” (“Desenhando com o Lado Direito do 
Cérebro”), Betty Edwards. Sperry descobriu que o cérebro é dividido em dois diferentes 
hemisférios, o esquerdo e o direito, e que cada um deles é responsável por desempenhar 
papéis diferentes na cognição. O hemisfério esquerdo abriga o centro da linguagem humana e 
o raciocínio analítico, lógico, linear, concreto, numérico e verbal do pensamento racional. Já o 
hemisfério direito é o centro da percepção espacial e dos conceitos não verbais, não lineares, 
fonte da imaginação e do prazer, onde habita o pensamento intuitivo, criativo, emocional, 
espacial, visual e físico (RAE-DUPREE, 2008).  

Percebeu-se, em função da nova descoberta, a existência de dois modos de pensamento 
no mundo, o intelecto esquerdo - racional e o direito – intuitivo e criativo. Desde muito 
tempo, o intelecto esquerdo tem sido supervalorizado pela cultura, enquanto o direito, 
tradicionalmente, marginalizado, principalmente no âmbito corporativo. Em 1973, Sperry 
afirmou que o sistema educacional, assim como, a ciência em geral, tendiam a negligenciar a 
forma não verbal do intelecto, constatando, na sociedade moderna, a existência de 
preconceitos contra o hemisfério direito (RAE-DUPREE, 2008). 

A imposta incompatibilidade entre os dois tipos de intelecto definiu um mundo 
antagônico, onde tendências opostas se contrapõem: pensamento racional/lógico vs. 
pensamento intuitivo/criativo; pensamento mecanicista vs. pensamento sistêmico; perspectiva 
reducionista vs. perspectiva holística; quantidade vs. qualidade; mensurável vs. não 
mensurável; design vs. gestão de negócios; criatividade vs. estratégia; competição vs. 
cooperação; metodologia científica vs. metodologia de design. 

A era atual passa por um período de transição e transformação na qual é percebida a 
necessidade de se equilibrar valores e promover a integração de conceitos fundamentados em 
bases divergentes. Tal necessidade é apoiada pela teoria do pensamento integrado, sobre a 
qual Roger Martin (2010) afirma que coisas opostas podem se complementar e gerar um 
misto de sucesso. 

Acredita-se haver uma evolução da economia em direção à criatividade, que a faz 
transitar da chamada economia do conhecimento, baseada no trabalho analítico que é 
embasado no conhecimento já existente, para o próximo nível da atividade econômica: a 
“economia criativa” (BERNER; BRADY; NUSSBAUM, 2005). Segundo Berner, Brady e 
Nussbaum (2005), pesquisas revelaram que empresas que investem em design, e em 
inovação, aumentam suas chances de sucesso, sendo exemplo atual a Apple, que se tornou 
uma corporação criativa de notório sucesso, graças aos seus investimentos em design e 
inovação. Neumeier (2010) observou que a criatividade em suas várias formas tem se 
transformado no motor do crescimento econômico. 

A nova abordagem do design está, também, no desafio de ensinar as companhias a 
serem mais criativas, apontando oportunidades para a inovação e incentivando-as a se 
conectarem emocionalmente com os seus clientes, gerando-lhes experiências prazerosas. O 
design passa, então, a servir como ferramenta de transformação e integração, capaz de alinhar 
estratégia de negócio, experiência do cliente, eco-sustentabilidade e responsabilidade social. 
Moraes (2011) ressalta a importância do designer desenvolver novos instrumentos e 
metodologias que o auxiliem na compreensão e gestão da complexidade contemporânea. 
 
Metodologia 

De uma maneira geral, o termo “metodologia” é definido por Houaiss (2009) como: “1. 
ramo da lógica que se ocupa dos métodos das diferentes ciências; 1.1. parte de uma ciência 
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que estuda os métodos aos quais ela própria recorre; 2. Corpo de regras e diligências 
estabelecidas para realizar uma pesquisa”. 

Bonfim (1995) traz uma definição mais específica para o termo: 
 

Metodologia é o estudo dos métodos ligados à solução de problemas teóricos e 
práticos. O conceito método deriva etimologicamente do grecolatino e significa 
caminho para alguma coisa, seguir ou andar ao longo de um caminho. Métodos e 
técnicas podem auxiliar na organização de tarefas, tornando-as mais claras e 
precisas, ou seja, oferecem suporte lógico ao desenvolvimento de projetos 
(BONFIM, 1995 apud GONTIJO; MERINO, E.; MERINO, G., 2011, p. 70). 

 
No design, a metodologia deve ter por objetivo aumentar o conhecimento sobre as coisas 

e dar maior sustentação ao ato criativo, permitindo, assim, ampliar perspectivas de enfoque 
sobre um determinado problema para chegar até a sua resolução. É importante ressaltar a 
diferença entre métodos e técnicas: os métodos servem para a estratégia de pensar e planejar, 
enquanto as técnicas servem para “fazer” (FUENTES, 2006). 

Convém ressaltar ainda que, sobre o ato criativo, existe a errônea ideia dele ocorrer 
como um passe de mágica. Apesar de algumas soluções realmente parecerem mágicas, todas 
elas dependem de dedicação e métodos do designer:  

 
As boas ideias surgem quando o designer se concentra no problema que tem de 
resolver; não somente compreendendo os dados e o contexto, mas também o sentido 
e vivenciando-o. É isso que alimenta o espírito criativo e move os mecanismos 
combinatórios da mente (FUENTES, 2006, p. 14). 

 
Sobre a teoria do design, Fuentes (2006) afirma: 
 

A teoria do design é como uma teoria invertida do conhecimento. Enquanto a teoria 
do conhecimento é uma teoria de como é percebida e entendida a realidade e de 
como se adequam nossas ideias com a realidade externa, a teoria do design trata de 
como a realidade é produzida e como as ideias e a experiência podem dar forma a 
uma realidade externa (RAMIREZ, 1997 apud FUENTES, 2006, p. 31). 

 
Segundo Moraes (2011, p. 43), “a metodologia até então aplicada para o 

desenvolvimento de produtos na maioria dos cursos de design trazia, na sua essência, as 
referências do cenário estático presente no modelo moderno.” Ele explica que esta antiga 
metodologia projetual é um modelo racional e objetivo, que tem como base fatores exatos, 
lógicos e precisos. Ela segue uma sequencia linear, um briefing que delimitará com precisão o 
mercado, o consumidor, o custo, o preço do produto, os possíveis materiais a serem 
utilizados, as referências da ergonomia antropométrica, a viabilidade fabril, dentre outros.  

Moraes (2011) acredita ser necessário que este modelo de metodologia, convencional e 
operacional, passe por um processo de revisão que o adeque para a complexidade 
contemporânea, transformando-o em um modelo estratégico e sistêmico, de caráter 
abrangente e holístico que integre aspectos analíticos e reflexivos. 
 
Design Thinking 

Da necessidade de novos instrumentos e metodologias que auxiliassem o design na 
contemporaneidade, surgiu uma nova proposta: o Design Thinking. O termo Design Thinking 
refere-se à aplicação do pensamento, da sensibilidade e dos métodos do designer para a 
solução de problemas, seja qual for o nível de complexidade deles (LOCKWOOD, 2010). A 
IDEO, empresa norteamericana de consultoria em design, foi uma das pioneiras na nova 
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disciplina e a responsável pela difusão do termo em âmbito global (DE BOER; BONINI, 
2011). 

Segundo Lockwood (2010), Design Thinking é essencialmente um processo centrado no 
ser humano capaz de gerar inovação, ou seja, um processo que permite descobrir os desejos, 
preferências e reais necessidades das pessoas; estas últimas muitas vezes ainda não detectadas 
e ou não articuladas. Dessa forma, a metodologia do Design Thinking permite o vislumbre de 
oportunidades para a criação de novas soluções que gerem experiência para as pessoas e que 
visem um melhor futuro para todos. O processo baseia-se na observação, colaboração, rápido 
aprendizado, prototipagem rápida de conceitos, visualização de ideias e análise de negócio.  

O Design Thinking é um processo integrativo, que busca envolver consumidores, 
designers, gestores e empresários podendo ser aplicado num contexto de planejamento de 
produto, serviço e até mesmo estratégia de negócio. Lockwood (2010) ressalta que o Design 
Thinking não substitui o design tradicional, sendo, basicamente, uma nova metodologia de 
design, que busca inovação. 

Assim sendo, “inovação” é a palavra chave do Design Thinking, e que, neste caso, não 
deve ser entendida simplesmente como sendo referente à tecnologia ou à novidade, mas sim, 
relacionada ao sentido mais amplo de transformação. Neumeier (2010) afirma que, para se 
chegar a soluções de longa duração, é preciso começar com design e não com tecnologia. 
Lockwood (2010) acrescenta que concentrar-se apenas no que é novo não é garantia de 
sustentabilidade e viabilidade de longa duração para o negócio. Ele constata ser preciso um 
tipo de inovação capaz de levar à transformação. 

O Design Thinking tem como base teórica o pensamento integrado, tendo Roger Martin 
(2010) afirmado que a metodologia do Design Thinking lida com o que ainda não existe - a 
inovação. Segundo Martin (2010), o Design Thinking busca o equilíbrio entre o pensamento 
analítico e o pensamento intuitivo, combinando análise com julgamento qualitativo e 
integrando passado e futuro (explorar possibilidades olhando para o futuro enquanto ainda se 
analisa oportunidades voltando-se para o passado). Martin (2010) explica que, baseado em 
como o conhecimento avança no mundo (processo de conhecimento: do mistério, para a 
heurística, para o algoritmo e para o valor), o Design Thinking busca transformar os 
problemas em soluções, o complexo em simples, o mistério em algoritmo e valor, permitindo 
às organizações gerar “real” inovação, o que, como uma de suas consequências, aumenta a 
eficiência e a competitividade da empresa. 

David Kelley (2005), co-fundador da IDEO e o responsável pela criação da nova escola 
de design - a D-School da Stanford University, afirma que o Design Thinking é um dos 
caminhos “sistemáticos” através do qual é possível se chegar à inovação. Entretanto, ele 
afirma existirem outros possíveis caminhos (metodologias), como, por exemplo, 
simplesmente forçar o desenvolvimento tecnológico, ou então, contratar uma mente brilhante 
como a de Steve Jobs. 

Portanto, Design Thinking é uma nova maneira de empregar o design, na qual a ênfase 
do “pensar” sobrepõe-se à do “fazer”, transformando os designers de fazedores em 
pensadores, de manipuladores da forma em agentes transformadores. Segundo Cooper, 
Junginger e Lockwood (2010), o Design Thinking aplica o design de uma maneira mais 
ampla e abrangente, libertando-o dos objetos e permitindo que ele seja aplicado, fora de seus 
reinos tradicionais, para solucionar diferentes tipos de problemas (muitas vezes bastante 
complexos), e não somente aqueles clássicos do design.  

Assim, o Design Thinking vem se apresentando como uma valiosa ferramenta de 
resolução de problemas e questões que não necessariamente envolve a manufatura de um 
produto para venda. Ele propicia aos gestores uma nova maneira de ver, pensar e projetar 
novos produtos e serviços (COOPER; JUNGINGER; LOCKWOOD, 2010). 
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Segundo Brown (2008), para que o design alcance um correto ajuste da interface entre 
“tecnologia” e pessoas, é preciso entender, realmente, os valores e princípios pelos quais as 
pessoas navegam neste mundo complexo. Brown (2008) acrescenta que combinações 
integradas de produtos, serviços, espaços e informações determinarão os caminhos pelos 
quais as pessoas serão educadas, se divertirão, resguardarão a saúde, dividirão experiências e 
se comunicarão. Para o presidente da IDEO, o Design Thinking é uma ferramenta para a 
imaginação dessas futuras experiências e, também, um meio de dar vida e forma a elas. 
 
Métodos e Princípios 

O Design Thinking, como processo e metodologia de design, apoia-se em alguns 
princípios e métodos. Tim Brown (2009 apud DE BOER; BONINI, 2011) afirma que o 
caminho para se chegar a uma solução ideal e inovadora começa pelo desvendamento das 
necessidades e desejos das pessoas/clientes, passando pela avaliação das possíveis tecnologias 
e da viabilidade das estratégias de negócio, o que resulta na geração de valor para o cliente e, 
simultaneamente, oportunidade de mercado para a empresa. O Design Thinking, portanto, se 
baseia no tripé: pessoas (desejabilidade), tecnologia (factibilidade) e negócio (viabilidade). 

Brown (2008) define três importantes etapas do DT: Inspiração, Ideação e 
Implementação. Cada fase pode ser descrita da seguinte maneira: 

 
1a Fase - Inspiração: inspirar-se, envolver-se, entusiasmar-se pelas circunstancias 
(problemas) que motivaram a busca por soluções. Esta é a etapa da observação, que 
busca ir à campo para desenvolver um profundo entendimento sobre as pessoas 
envolvidas no processo (usuários). Nela é que acontecem os estudos comportamentais 
dos usuários, assim como, a identificação de suas características e necessidades, com 
especial atenção para o que está abaixo da superfície, para o ainda não articulado e o 
não explicito. Ir a campo significa acompanhar e observar as pessoas, em seus 
“habitats” naturais, no seu dia-a-dia, na execução de suas tarefas rotineiras, interagindo 
com elas e fazendo-lhes perguntas. Esta é a fase da empatia e dos métodos etnográficos. 
Neste processo holístico que visa elaborar um diagnóstico, a pesquisa qualitativa tem 
maiores benefícios que as tradicionais pesquisas de mercado, pois elas vão além dos 
simples dados, sendo capazes de perceber e compreender valores, isto é, discriminar o 
que é significativo para as pessoas. Portanto, entender o que as pessoas valorizam pode 
trazer, e geralmente trazem mais benefícios do que simplesmente ouvir-lhes a resposta 
ao serem perguntadas sobre o que querem ou desejam. 
 
2a Fase - Ideação: imaginar, gerar, desenvolver e testar ideias que podem levar a 
soluções inovadoras. Esta é a etapa da criação, na qual os aspectos observados são 
transformados em oportunidades e possíveis soluções, num processo de divergir e 
expandir (o pensamento), para depois convergir para a escolha das soluções que 
merecerão ser desenvolvidas e testadas. Nesta fase, é essencial o uso da intuição e da 
imaginação, ou seja, do pensamento abdutivo, que permite o fácil trânsito entre o que já 
é conhecido e sabido (o passado) e a exploração do desconhecido, ou do que se pretende 
conhecer (o futuro), na busca da inovação. A fase da Ideação tem, como importante 
aliado, a prototipagem rápida, a qual possibilita que, rapidamente, as hipóteses e 
conceitos possam ser trabalhados num segundo formato – o dos protótipos. Tais 
protótipos não precisam ser sofisticados, complexos ou caros, podendo ser sketches, 
maquetes, storyboards, dentre outros. Os protótipos são excelente ferramenta para a 
visualização e experimentação de conceitos, pois eles possibilitam a transformação do 
intangível (a ideia) no tangível. Eles possibilitam testes monitorados com os usuários, 
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que levam a um melhor esclarecimento dos conceitos, permitindo aprimorá-los, o que 
facilita o aprendizado dos pontos fortes e fracos. Os protótipos permitem, a baixos 
custos, a obtenção de rápidos e precoces feedbacks de cada solução analisada. Falhas e 
imperfeições podem ser avaliadas e corrigidas de maneira ágil, contínua e segura, 
conduzindo a melhores e bem mais precoces soluções. Assim, a experiência com 
protótipos rápidos pode validar, reprovar, aperfeiçoar ou gerar novas ideias, num 
espírito colaborativo entre usuários e equipe multidisciplinar, dando sentido à ideia de 
ser melhor criar “com” alguém do que criar “para” alguém. 
 
3a Fase - Implementação: desenvolver e planejar estratégias para implementar a solução 
inovadora no mercado. Nesta fase, acontece o planejamento das etapas de produção e 
introdução do produto ou serviço no mercado. Nela, é desenvolvida a estratégia de 
comunicação que ajudará a multiplicar os resultados da inovação. 

 
Estratégia de Negócios 

O Design Thinking promete ter um profundo impacto no modo como os negócios vêm 
sendo conduzidos. Ele integra design e mundo coorporativo, planejando estratégias de 
negócios baseadas nos métodos de pesquisa em design (COOPER; JUNGINGER; 
LOCKWOOD, 2010). Segundo Lockwood (2010), esta metodologia vem sendo adotada para 
ajudar a reinventar os negócios, que precisam de novas e transformativas estratégias 
coorporativas, que sejam baseadas nas necessidades humanas e não somente nas análises 
financeiras. Lockwood (2010) acredita que implantar o design nas organizações implica em 
criar significativas experiências para o cliente, resolver problemas complexos e adicionar 
valor nos níveis social, econômico e ambiental, indo além do trivial projeto de produtos. 

Em um cenário que está em constante e veloz mudança, é preciso que as empresas sejam 
ágeis se quiserem sobreviver. Neste sentido, Neumeier (2010) afirma que elas precisam 
desenvolver uma designful mind, ou seja, uma mente voltada para o design, tendo em vista ter 
ele a habilidade de inventar uma ampla gama de soluções para problemas complexos, a que 
estão expostas. Para ele, as limitadas ferramentas do passado já não são mais suficientes para 
combater tais problemas, tornando o design um poderoso artifício. Assim, Neumeier (2010) 
defende a ideia de que para sobreviver às mudanças, as empresas terão que pensar, sentir e 
trabalhar como designers. 

A inovação é vista como principal fonte de diferenciação e assim, o design é uma 
vantagem competitiva. Gerir inovação é o papel do design thinker, pois o design gera 
inovação, inovação fortalece marcas, marcas constroem lealdade e lealdade sustenta lucros 
(NEUMEIER, 2010).  

Portanto, o Design Thinking é uma ferramenta estratégica que auxilia na gestão e 
gerenciamento dos negócios. Gillespie (2002 apud GONTIJO; MERINO, E.; MERINO, G., 
2011, p. 77) diferencia o design estratégico do design operacional. O primeiro está 
relacionado ao modelo de negócios e o segundo às atividades de execução de projetos. 
Observa-se que o design estratégico e o design operacional são categorias complementares do 
design. 

Fraser (2010) acredita no design de negócios - Business Design -, e diz que ele se dá pela 
combinação de três engrenagens. O método das três engrenagens, apontado por Fraser, 
aproxima-se muito das etapas do Design Thinking apresentadas por Brown (Inspiração, 
Ideação e Implementação) e pode ser descrito como: 

 
● Engrenagem 01: empatia e compreensão aprofundada do usuário - um mergulho 

profundo com uma grande lente. Esta fase consiste, basicamente, no entendimento do 
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cliente/usuário numa perspectiva ampla e aprofundada, assim como num contexto humano, 
onde o usuário, bem como seu comportamento, seus sentimentos e suas necessidades são 
colocados em foco. Este profundo entendimento do usuário pode revelar importantes 
oportunidades de negócio. Assim sendo, este mergulho ajuda a reestabelecer os desafios, 
definir o critério de inovação e se abrir para oportunidades com o intuito de criar valores. 

 
● Engrenagem 02: visualização do conceito - ideação, prototipagem e avaliação pelo 

usuário. Inspirar-se por um profundo entendimento das necessidades humanas é o primeiro 
passo no processo do plano estratégico. Uma ampla gama de soluções deve ser abertamente 
explorada para que se possa atender às necessidades dos usuários. Em função disso, nesta 
etapa não deve existir restrições, apenas possibilidades. A ideação e a prototipagem capturam 
a criatividade e ajudam a gerar possibilidades promissoras de valor para o usuário, de um 
modo mais imaginativo e concreto. Fotos e adereços, neste caso, são mais poderosos do que 
palavras. Para que o processo seja ainda mais frutífero, é imprescindível contar com a 
participação do usuário neste momento do projeto, pois a interação usuário-protótipo serve 
como ferramenta de comunicação que possibilita explorar grandes ideias, sem desperdiçar 
tempo com ideias incrementais ou medíocres. 

 
● Engrenagem 03: concepção estratégica de negócios - concepção e avaliação das 

atividades do sistema. Nesta fase, são analisados tanto a adequação da solução encontrada às 
necessidades do usuário, quanto o significado disto para o negócio. Assim, é necessário uma 
avaliação do que é preciso ser feito para dar vida à “grande ideia”, tanto em termos da 
capacidade e atividade da organização, quanto do que é comercialmente viável. É preciso 
pensar a respeito das atividades necessárias para que a organização empreenda as estratégias 
determinadas, definindo as relações estrategicamente, operacionalmente e economicamente, 
para que elas sejam sustentáveis entre si. Um exemplo disso é o I-Pod, que não seria nada sem 
a experiência digital do I-Tunes. 

 
D-School 

Ensinar o valor da abordagem do design na resolução de problemas de negócios para 
futuros empreendedores, gestores, engenheiros e designers é a proposta da “D-School”, o “D” 
refere-se, então, a design. 

David Kelley tornou-se o precursor da aplicação do Design Thinking no universo 
acadêmico quando decidiu dar forma à nova D-School na Universidade de Stanford. Kelley 
acredita que a construção desta escola é uma maneira de formalizar o ensino e a prática do 
Design Thinking (KELLEY, 2005).  

Roger Martin (2011), também um dos principais proponentes da D-School, diz que, 
levando em consideração o futuro da humanidade, é preciso forçar os educadores a repensar 
como estão sendo “treinados” os prováveis líderes de amanhã.  

Kelley e Martin concordam, portanto, que as “B-Schools” - “B” de business (negócios) - 
devem se adaptar às constantes mudanças do mundo, ensinando a seus estudantes o que é um 
dos maiores desafios de gestão: como ser mais criativo. 

O real desafio para os líderes em design é reformar a organização moderna para criar um 
ambiente que seja convidativo ao design e não antagônico a ele. Assim, o papel dos líderes 
em design não é apenas o de criar uma nova e funcional área de design ou, mesmo, novas 
abordagens para promover inovação na organização, mas também o de atuar no todo, 
tomando a organização como “objeto” de design e promovendo, nela, uma transformação 
cultural (JENKINS, 2010).  
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Considerações Finais 
Em um mundo complexo, de constantes e rápidas mudanças, permeado pelo 

desenvolvimento tecnológico, assim como por crises econômicas, desequilíbrios ambientais e 
escassez de recursos naturais, o designer, com sua sensibilidade cultural, perspectiva holística, 
tendência multidisciplinar, conhecimento intuitivo, habilidade visionária, imaginação e 
criatividade, surge como o profissional mais efetivamente capaz de auxiliar organizações e 
pessoas a cumprirem um papel proativo na construção de um futuro melhor para todos. Tudo 
isto, é claro, desde que inserido de modo estratégico e sistêmico. 

Dentro da abordagem sistêmica, o design assume o dever de aproximar o mundo 
artificial do natural e de buscar a integração e o equilíbrio entre eles. O potencial do design de 
atuar em outras áreas, diferentes das tradicionais e clássicas, ainda não foi totalmente 
utilizado, nem expandido ou consolidado. 

Enquanto as D-Schools começam a se expandir por outras áreas do conhecimento, 
trazendo novas possibilidades de aplicação do design, este percebe a necessidade de 
integração entre o modelo de ensino “especialista” e o “generalista”, que traz uma visão geral 
do todo, onde o ensino de fórmulas específicas abre espaço para o ensino do “caminho” para 
se chegar até elas, ou seja, o ensino de métodos e o incentivo pela busca de metodologias 
mais adequadas à complexidade vivida nos dias atuais. 
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Resumo 
 
No processo de projeto o workshop pode ser considerado uma plataforma de interação social 
para o desenvolvimento de soluções que atendam os problemas de design. O que traz 
relevância para esta atividade é a união de competências e habilidades proporcionadas pelos 
sujeitos que, reunidos em grupos, trabalham de forma colaborativa na construção de novas 
ideias. Este artigo tem como objetivo analisar um workshop de design, em particular, os 
papéis dos participantes em grupo no processo de projeto. Para tanto o trabalho busca analisar 
um workshop de design que visou identificar soluções para questões na área da educação. 
 
Palavras Chave: workshop de design; papéis dos participantes; processo de projeto. 
 
Abstract 
 
In the design process the workshop can be considered a social interaction platform for 
developing solutions that meet the design problems. What brings relevance to this activity is 
the union of skills and abilities provided by the subjects who met in groups, work 
collaboratively in the construction of new ideas. This article aims to analyze a design 
workshop, in particular, the roles of participants in the group design process. For this work 
analyzes a design workshop that aimed to identify solutions to issues in education. 
 
 
Keywords: design workshop, participant roles; design process. 
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Introdução 
 A sociedade contemporânea, caracterizada pela lógica em rede, possui a informação e o 
conhecimento como fatores determinantes para processos sociais no atual contexto 
(CASTELLS, 1999). A criação e a inovação derivam hoje da capacidade de acessar a 
informação deslocada em múltiplas organizações e profissionais, e de processá-la articulando 
múltiplas competências (ibid.). Dessa forma, é possível produzir novos conhecimentos sobre 
as dinâmicas sociais e elaborar novos produtos, serviços e negócios. 
 Interdisciplinaridade, flexibilidade e networking, que já caracterizavam o design, se 
tornam ênfases da disciplina. Nesse sentido, o design procede em direção a uma progressiva 
abertura de seus processos para colaboração com outros profissionais e com atores da 
sociedade cívil, inclusive com os usuários finais (MANZINI, 2008; SANDERS, STAPPERS, 
2008, VAN ABEL et al., 2011). 
 Como uma plataforma de interação social, o workshop, nesse sentido, pode ser visto 
como um subsídio estratégico ao processo de projeto que proporciona a abertura de um 
espaço onde se reúnem, por um determinado período de tempo, sujeitos envolvidos na 
projetação de soluções para um problema de design lançado anteriormente (CAUTELA; 
ZURLO, 2006; FRANZATO, 2008). A noção de workshop de design compreende, assim, um 
momento de imersão criativa que busca, através de diferentes técnicas e estratégias, lançar 
ideias concretas que atendam o problema de projeto (SCALETSKY, 2008). Contudo, o que 
traz relevância para esta atividade projetual é a união de competências e habilidades 
proporcionadas pelos sujeitos participantes que, reunidos em grupos, trabalham de forma 
colaborativa, estimulando uma visão abrangente dos processos e metodologias de projeto. 
 No entanto, se essa atividade pode representar uma poderosa plataforma para a 
concepção de ideias, é preciso, antes de tudo, compreender sua função e seus benefícios 
dentro do processo projetual de modo a utilizá-lo adequadamente a fim de extrair o máximo 
de suas potencialidades. É a diante desse contexto que o presente artigo tem como objetivo 
propor uma reflexão teórica/aplicada sobre workshops de design, em particular, analisando os 
papéis dos participantes em grupo no processo de projeto - ligação entre a formação 
acadêmica e as competências de atuação, relações interpessoais, papel de liderança e 
integração.  
 Para tanto, a fim de investigar o workshop de design e suas peculiaridades sob o ponto 
de vista da atuação, dos papéis e da relação entre os integrantes no grupo, o procedimento 
adotado que configurou a metodologia de pesquisa foi realizada em três etapas: observação, 
análise da coleta documental e entrevistas em profundidade pós workshop. 
 Vale salientar que, ao refletir sobre o problema que se apresenta, este artigo visa 
contribuir para o conhecimento de workshop de design, principalmente no que diz respeito à 
capacitação do trabalho em equipe e ao comportamento estratégico dos indivíduos, 
características estas fundamentais para o sucesso desta plataforma de projeto. 
 
O Workshop como plataforma projetual de design 
 Sob diferentes perspectivas e estruturas, o workshop é uma atividade estratégica 
amplamente utilizada em diferentes áreas, com a finalidade de promover a reunião de um 
grupo de pessoas em torno de uma situação que exija reflexão e aprofundamento investigativo 
por meio da ação. No design, o workshop é visto como uma plataforma projetual que 
subentende etapas processuais flexíveis e adaptáveis tais como o tempo, o briefing de projeto, 
os participantes e os objetivos. 
 Segundo Comte (2010) o workshop de design é um momento de exercitações e 
experimentações criativas em que ferramentas e competências são adequadas a um 
determinado contexto. Esse contexto se fundamenta a partir de uma problemática – um 
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briefing – onde são identificados objetivos e metas a serem cumpridas, em um período de 
tempo pré-estabelecido. Por se tratar de um processo de projetação complexo, novas 
adequações podem ser estabelecidas ao longo da realização de um workshop, que pode ter 
duração variável – geralmente, de dois dias a uma semana (COMTE, 2010). 
 De acordo com Scaletsky (2008), o tempo pré-determinado é uma das principais 
característica do workshop e atua como fator de tensionamento criativo. Para o autor, os 
participantes são permanentemente pressionados a fornecer respostas em um espaço de tempo 
reduzido porém flexível conforme a complexidade do tema e dos objetivos a serem 
alcançados. Nesse sentido, o que poderia ser visto como um problema é, na verdade, um 
motivador para a multiplicação e o cruzamento de ideias entre os participantes. 
 Outros aspectos relevantes que caracterizam o workshop de design refere-se à sua 
estrutura e organização. Com relação a estrutura do workshop, Franzato (2008) propõe três 
fases distintas, sendo elas: problema setting, problem solving e visualizing. Conforme o autor, 
a primeira etapa diz respeito ao processo de conhecimento e definição do problema, o que 
inclui a apresentação do briefing e de outros materiais, tais como pesquisas e informações que 
visam auxiliar os grupos no processo de projeto. O segundo momento, intitulado problem 
solving, trata do processo projetual propriamente dito. Nesta fase os grupos são direcionados 
para a criação de ideias e busca de soluções que visem atender o problema de projeto. A etapa 
de visualizing, por sua vez, trata do último período do workshop, em que os projetistas 
trabalham de forma intensa na finalização dos projetos e na visualização das soluções 
propostas facilitando, assim, a compreensão do cliente na fase de apresentação dos resultados. 
 Quanto à organização, normalmente os participantes são reunidos em grupos que podem 
assumir dois diferentes formatos: grupos concorrentes ou grupos colaborativos. Para 
Scaletsky (2012), os grupos concorrentes são utilizados quando o objetivo do workshop é 
gerar o maior número possível de ideias que respondam ao briefing. Não obstante, de acordo 
com o autor, essa estrutura de concorrência não deve ser percebida como uma disputa entre os 
grupos, mas como uma forma de incentivo à dedicação dos participantes visto que o objetivo 
em geral é único. Já no que refere-se aos grupos colaborativos, estes são normalmente 
utilizados em casos que envolvem maior complexidade no problema proposto, o que exige a 
divisão de esforços e a troca de conhecimento entre as equipes. 

Segundo Cautela (2007), os principais objetivos do workshop estão, assim, centrados na 
geração de novas soluções de ofertas que satisfaçam as mudanças que acontecem no mercado, 
bem como no enriquecimento do conteúdo de um produto, serviço, experiência ou de uma 
nova tecnologia. Conforme o autor, a ênfase em novas soluções decorre, principalmente, da 
capacidade de inovação proporcionada pelo workshop visto a possibilidade de unir 
competências e habilidades entre os indivíduos, bem como incorporar outros atores, tais como 
os próprios usuários ou experts, que podem fornecer informações úteis na fase de projeto. 

Com base nestas ideias, pode-se dizer que o workshop assume grande relevância ao 
propor uma aliança entre design e estratégia, propiciando, com isso, uma visão diferenciada 
dos processos e da problemática de projeto. Essa visão é oriunda da articulação de diferentes 
atores envolvidos que somados em torno do problema apresentado, potencializam uma 
perspectiva de resolução a fim de melhor atender as necessidades prementes. Sendo assim, 
interessa investigar de que forma se organiza, aplica e potencializa este recurso, no caso 
especifico do design, com foco nos papéis dos diferentes atores envolvidos nesta prática de 
projeto. 

 
Os papéis dos participantes no Workshop de Design 

Evidentemente, o workshop deve ser visto como um espaço de construção coletivo do 
projeto e, para isso, os atores mais importantes são as pessoas que compõem os grupos. Cada 
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indivíduo traz consigo competências e habilidades próprias a fim de serem compartilhadas 
entre o grupo de modo que é justamente nesse processo de troca de conhecimentos e geração 
de novas ideias que se encontram alguns dos benefícios mais relevantes desta atividade 
projetual. 

O tempo em que o designer “solitário” era focado apenas na relação função e forma dos 
objetos é, então, substituído por uma equipe em que os indivíduos atuam coletivamente rumo 
a um mesmo objetivo. Normalmente designers, engenheiros, comunicadores e outros 
profissionais trabalham de modo conectado, proporcionando experiências que se estendem 
por várias tecnologias, processos e meios de comunicação. Esta nova formação, além de 
permitir uma visão holística sobre o problema de projeto, proporciona maior amplitude no 
que se refere às contribuições tangíveis para os resultados. 

Contudo, no que se refere aos papéis dos participantes, Cautela (2007) argumenta a 
existência de três grupos distintos: os tutores, os clientes e os projetistas. De acordo com o 
autor, os tutores são responsáveis por constituir uma série de pesquisas preliminares ao 
processo de projeto - análises do público-alvo, do mercado, da concorrência e do produto ou 
serviço em estudo - que visa ampliar a compreensão do contexto em que o problema está 
inserido, favorecendo, dessa forma, a possibilidade de melhores resultados. Vale salientar 
que, ao permitir a liberdade de escolha pelos indivíduos participantes esperando que as 
equipes optem por diferentes caminhos projetuais, os tutores, uma vez que possuem um 
conhecimento mais amplo sobre o âmbito problemático, podem atuar com ideias já pré-
determinadas, conduzindo os grupos de projeto em uma direção coerente com o problema 
proposto. Seu papel reside, assim, em questionar, criticar e auxiliar na construção do projeto. 

Os clientes são aqueles os quais constroem ou participam da construção do briefing 
definindo o problema de projeto (CAUTELA, 2007). No entanto, os clientes também podem 
participar do workshop a fim de fornecer informações sobre a empresa e o seu contexto 
durante o processo projetual. No final do workshop normalmente os clientes recebem os 
projetos propostos e fornecem um feedback em relação aos mesmos para o grupo. 

Os projetistas, por sua vez, são os indivíduos que trabalham no projeto propriamente 
dito, isto é, propõem ideias e soluções que visam atender o briefing apresentado. Estes 
indivíduos são reunidos em grupos e, desde o início do workshop, necessitam fazer escolhas e 
tomar decisões. Buscando encontrar a melhor solução possível ao problema apresentado, eles 
precisam refletir e questionar cada alternativa que pode ser tomada, pois essa decisão irá 
interferir diretamente na possibilidade de desenvolvimento do projeto.  
 Os grupos de projetistas são, normalmente, definidos pelos tutores do workshop a fim 
de gerar equipes potencialmente equilibradas quanto à experiência e know-how dos 
participantes. Muitas vezes um líder é escolhido pelo grupo. O líder é responsável por trazer 
foco ao trabalho da equipe e, geralmente, assume o papel de interlocutor com os tutores do 
workshop (FRAGA, 2011). Mediados pelos tutores, os projetistas são questionados sobre suas 
ações e, ao refletir sobre elas, podem redirecionar as mesmas para novos caminhos até então 
não visualizados. É recorrente, também, o convite de experts que possuem conhecimentos 
específicos no tema que está sendo trabalhado e que, assim como os tutores, atuam sob uma 
postura mais crítica construtiva na concepção do projeto.  

Vale ainda ressaltar que o workshop pode ser utilizado tanto em âmbito profissional ou 
acadêmico. Esta distinção ocorre pelo fato do workshop poder acontecer tanto nos cursos de 
formação em design quanto no cotidiano profissional dos designers. No primeiro caso, esta 
atividade permite uma visão mais abrangente com relação aos processos e ferramentas 
utilizadas, bem como oportuniza uma maior aproximação dos alunos com as condições reais 
de projetação. No segundo caso, o workshop visa promover interferências no processo de 
projeto a partir da união de experiências e habilidades entre os profissionais participantes. 
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Em todos os grupos, cada integrante é revestido por características que representam a 
forma como percebem e interpretam o mundo. Visto que o sucesso do workshop é baseado na 
interação dos sujeitos para a construção de soluções coletivas, é relevante, assim, investigar 
os papéis que exercem e as possibilidades de troca entre eles, compreendendo seus pontos de 
vista, modos de pensar e agir. 
 
Metodologia 
 Como meio de investigar o workshop de design e suas peculiaridades sob o ponto de 
vista da atuação, dos papéis e da relação entre os integrantes no grupo, a metodologia foi 
composta por três etapas: observação, análise da coleta documental e entrevistas em 
profundidade pós workshop. 
 O trabalho de observação ocorreu durante um workshop de design. Segundo Triviños 
(1987), a observação busca perceber as características do fenômeno estudado, apreendendo as 
atitudes, relações dos sujeitos, a comunicação, o espaço físico e sua utilização. Nesse sentido, 
a observação permitiu acompanhar as diferentes experiências dos sujeitos que não são 
facilmente identificáveis em entrevistas ou questionários: os níveis de participação, os 
embates construtivos, as negociações e os papéis entre os diferentes integrantes. 
 No intuito de mapear as observações por meio de registro físico, a etapa de coleta 
documental utilizou materiais não publicados, mas que registram informações, dados e 
evidências importantes para este estudo. Segundo Martins e Theóphilo (2007), a pesquisa 
documental se assemelha da pesquisa bibliográfica, contudo essa pesquisa não se utiliza de 
material já editado, tais como livros, periódicos, jornais ou revistas. No caso desta 
investigação, foram utilizados os documentos gerados durante a realização do workshop. Vale 
salientar que cada participante do grupo foi orientado a utilizar uma caneta de cor diferente de 
modo que, posteriormente, durante a fase de análise do material coletado, pudesse melhor 
compreender a atuação individual dos integrantes. 
 As entrevistas em profundidade, por sua vez, foram realizadas posteriormente ao 
workshop com os projetistas que integraram um dos grupos atuantes. Partindo de um roteiro 
semi-estruturado que teve como base o referencial teórico da pesquisa, as entrevistas 
contribuíram para a geração de materiais que captaram, em profundidade, diferentes 
perspectivas, explicações e interpretações da atuação de cada indivíduo em si, bem como da 
suas impressões sobre os outros integrantes do grupo. 
 
Análise e Discussão 

Os dados coletados foram organizados com a intenção de retomar a discussão iniciada 
no referencial teórico. Desse modo, a análise e discussão articularam trechos das entrevistas 
com materiais resultantes da observação e da coleta documental a fim de investigar os papéis 
dos participantes no processo de projeto do workshop. 

Com base na observação, pode-se afirmar que, apesar do início do workshop apresentar 
maiores dificuldades com relação à participação coletiva dos integrantes - dificuldade de 
trabalhar coletivamente com sujeitos desconhecidos, perfis e habilidades diferentes - a 
integração entre os mesmos foi sendo naturalmente alinhada no decorrer do processo 
projetual. Nesse sentido, a possibilidade de discussão entre os diferentes atores estimulou a 
geração de ideias a partir das diferentes visões de profissionais de áreas distintas, garantindo à 
interdisciplinaridade, um papel de suma importância para a projetação de soluções plausíveis 
com o problema em voga, como ressalta o participante P1: 

 
“Foi um desafio em função dos perfis muito diferentes dentro do grupo. Mas 
ao logo do processo, essa diferença de personalidade se tornou positiva pra 
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chegar aos resultados. As vezes uma ideia era lançada e essa proposta se 
transformava em algo muito melhor pela contribuição das diferentes áreas 
profissionais das pessoas. A interdisciplinaridade do grupo contribuiu muito 
nesse sentido.” 

 
Deste modo, a interdisciplinaridade pode ser evidenciada como uma forma de somar 

competências e ações a fim de enriquecer os resultados de projeto com contribuições oriundas 
de diferentes áreas. Apesar dos grupos terem sido organizados de modo concorrente, a 
colaboração entre os integrantes de um mesmo grupo como diferencial no processo de projeto 
foi uma característica evidenciada por parte dos cinco membros do grupo. 

Assim, com relação à interdisciplinaridade dos conhecimentos e das visões que 
enriqueceram a experiência do workshop, foi possível observar, também, a maneira bastante 
nítida com que a intervenção de elementos externos ao grupo (tutores/professores 
participantes) representaram uma oportunidade de reconstrução do espaço do problema 
(DORST, 2007). Como o briefing era apresentado em formato de vídeo e o problema de 
projeto pouco estruturado, os integrantes do grupo, muitas vezes, sentiam dificuldade na 
direção em que a solução deveria tomar. Com efeito, o auxílio dos tutores permitiu diferentes 
formas de esclarecimentos que podem ser evidenciadas a partir do momento em que emitiam 
instruções, ilustravam determinado problema utilizando as ferramentas de design, avaliavam 
previamente as ideias geradas ou ainda perguntavam questões que visavam provocar os 
participantes a refletir mais sobre o que estava sendo discutido. 

Além do auxílio ao grupo, outro papel evidente por parte dos tutores foi o controle do 
tempo. A cada nova etapa, os tutores programavam o tempo expondo-o através de um 
cronômetro em uma tela e, algumas vezes, avisavam verbalmente os grupos na medida em 
que o mesmo se aproximava do fim. Segundo o participante P3, os grupos eram, assim, 
forçados a trabalhar dentro daquele período estabelecido, o que, apesar de gerar ansiedade e 
nervosismo, estimulava o trabalho em equipe e evidenciava as diferentes habilidades dos 
integrantes: 

 
“Quando tu via aquele relógio chegando no fim todos ficavam muito ansiosos 
(...) A gente então trabalhava de forma bem unida. Enquanto alguns iam 
desenhando o projeto, outros já iam fazendo, em formato de tópicos, funções 
que podiam ser acrescentadas ao produto. Era um trabalho bem colaborativo 
e o tempo determinado contribui nessa união ao meu ver...” 

 
 Segundo a fala do participante P3, o tempo estimula a participação dos integrantes do 
grupo, fazendo somar os saberes e conhecimentos dos projetistas em torno do problema 
apresentado, compenetrados na perspectiva de uma resolução que melhor atendesse as 
necessidades prementes. Nesse sentido, apesar de várias entrevistas apontarem para uma 
participação equivalente de todos os integrantes grupo, houve relatos que apresentaram maior 
destaque de alguns atores conforme a temática tratada. Segundo o Participante P4, “todos 
participaram muito, mas em alguns momentos alguns se destacavam mais em função do tema 
específico”. 
 Como já referido no referencial teórico, o equilíbrio entre os grupos significa definir 
equipes que tenham participantes com potencialidades de liderança, criatividade e habilidades 
de forma balanceada. Apesar do participante P2 afirmar que todos os atores tiverem um 
“peso” igual na participação, ao refletir mais sobre o papel do líder no grupo, ele percebeu a 
liderança de duas diferentes formas: 
 

“A liderança ficou dividida entre dois integrantes. Um organizou o processo 
inicial, convidou os experts para participarem do grupo, apresentou as 
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pessoas umas para as outras, fazendo mais o ‘social’. O outro organizou a 
fase final na questão de materialização das propostas e o cuidado com o 
tempo.” 

 
 Para o participante P3, porém, o papel de líder se destacou segundo outros critérios. De 
acordo com ele, “...o líder se destacou porque ele chamou o grupo pra focar no problema. Em 
vez de apenas ficar discutindo, ele deu as coordenadas, conduzindo o processo pra definir a 
solução.” Assim, apesar do grupo ter previamente definido um papel de liderança para um dos 
integrantes, o mesmo não foi claramente compreendido por parte dos participante na fase de 
projeto no sentido de que diferentes indivíduos assumiram diferentes funções em momentos 
distintos. 
 Diferentemente do líder que foi previamente definido, os papéis dos outros profissionais 
não foram delimitados pelo grupo. Naturalmente os participantes assumiram funções que 
estivessem de acordo com as suas habilidades, competências e, consequentemente, suas 
formações profissionais. Essa perspectiva pôde ser percebida pela observação, entrevistas, 
bem como pela coleta documental conforme a imagem a seguir: 

Figura 1: Imagem do projeto 
Fonte: Registro do autor 

 
 A imagem ilustra uma das soluções propostas pelo grupo - uma plataforma digital 
rotativa em formato de mesa (mesa tablet). Todo o desenho que visou apresentar a etapa de 
visualização do projeto foi produzido por um profissional de design. Os outros profissionais 
participavam ativamente do briefing e das discussões para geração de ideias, escrevendo 
ideias em post-its que, posteriormente, eram agrupadas por similaridade. Formando diferentes 
possibilidades de atuação do projeto, a equipe optava por uma direção, aprofundando a ideia e 
alinhando-a com o problema de projeto. No final, o profissional de moda ou de design se 
encarregava de desenhar a ideia tangibilizando, assim, o projeto para sua apresentação. 
 Contudo, em função do cronograma do workshop estar bem estruturado e com etapas 
bem definidas a serem cumpridas, os participantes necessitavam pré-selecionar, entre as 
diferentes ideias lançadas, aquelas as quais ele iriam dar prosseguimento, a fim de 
desenvolver a etapa de visualização. Assim, por ser um processo que, em função da temática, 
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requeria diferentes habilidades, ficava evidente a relação entre a atuação de cada integrante e 
sua formação profissional, como comenta o participante P5: 
 

“Se eu não soubesse a formação profissional de cada um e tu me perguntasse, 
eu certamente acertaria ou passaria muito perto. É evidente essa relação. No 
nosso grupo os experts de educação tinham maior preocupação com o 
conteúdo do projeto, ficavam mais no âmbito teórico, sabe? Os ligados à área 
de comunicação focavam mais no perfil do projeto, a cara do projeto, a 
materialidade, o nome e os atributos que seriam atrativos para as pessoas, 
com um caráter mais comercial. Os profissionais de moda e de design 
trabalhavam muito juntos na tangibilidade do projeto, desenhando, vendo 
questões de usabilidade e estética. A profissional de tecnologia ajudou muito 
em conhecimentos que, muitas vezes, foram fundamentais para a viabilidade 
do projeto, como foi o caso da ‘mesa tablet’.” 

 
 Percebe-se que cada um dos participantes representou com autonomia diferentes áreas 
envolvidas no processo de projeto. Assim como ganham relevância os atores habilitados para 
a etapa de visualização de forma rápida, o que, dentro desta plataforma projetual é essencial, 
posto o curto período para as atividades que o compõe, se faz da mesma forma relevante os 
outros profissionais que contribuem nos atributos, características e perfil do projeto, bem 
como os tutores que ajudam a fomentar intercâmbio dos saberes e conhecimentos entre os 
participantes. 
 Outra característica observada foi com relação aos diferentes estados emocionais que 
variaram conforme o tempo foi avançando e os indivíduos se relacionando. O grupo 
apresentou momentos de calmaria, nervosismo, ansiedade e estresse. Porém, no final do 
trabalho, todos ressaltaram o sentimento de alívio e felicidade pelo dever cumprido, como 
relata a participante P2 e a participante P3: 
 

“No início todos estavam empolgados. Vendo que as primeiras ideias deram 
certo, a coisa começou a fluir. O cansaço começou pela metade do workshop 
e foi aumentando com o passar do tempo. A participação diminuiu e as ideias 
começaram a se tornar repetitivas. Mas no final é aquela sensação de alívio e 
de dever cumprido.” 
 
“Na fase inicial era medo, expectativa, tensão... Quando as coisas começaram 
a andar e a gente viu que os primeiros projetos ficaram bons, o que antes era 
medo tornou seguro, estável, tendo até momentos de humor. No final do 
processo, porém, ninguém aguentava mais. Muito estresse, cansaço, 
desmotivação. Ninguém do grupo chegou a se desentender, mas todos só 
pensavam em ir pra casa relaxar.” 

 
 Deste modo percebe-se que, em meio à dinâmica do workshop, o grupo enfrenta 
diferentes conflitos. A todo instante são realizadas negociações com colegas e tutores sobre 
que direção seguir ou qual rumo tomar mediante as soluções pensadas até o momento, além 
de dificuldade de relacionamentos que precisam ser administradas. Todos esses movimentos 
caracterizam diferenças que, quando bem administradas pelos tutores ou pelo próprio grupo, 
podem ser complementares e positivas à equipe, instigando a ampliação das capacidades de 
atuação dos participantes em prol de um objetivo comum. 
 
Considerações Finais 

Ao permitir a interação social por meio do compartilhamento de informações, criação 
colaborativa de ideias e formação de uma inteligência coletiva, o workshop apresenta um 
espaço oportuno para o desenvolvimento de soluções mais ricas que visam atender os 
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problemas de projeto. Caracteriza-se para sua realização uma estrutura pré-definida porém 
flexível e um grupo específico de atores, entre os quais se destacam os projetistas, os 
especialistas e os tutores.  

Os projetistas atuaram sob diferentes perspectivas conforme seus pontos de vista, 
formação profissional e modos de pensar e agir diferentes. No entanto, essa diferença é vista 
como um ponto positivo na medida em que os participantes identificam a possibilidade de 
troca e, com isso, a possibilidade de construção de novos conhecimentos. Além disso, outro 
aspecto relevante no que se refere aos participantes é a necessidade de gerenciamento de 
conflitos emergentes no trabalho em grupo e a gestão do tempo como características 
marcantes do workshop. 

Os especialistas atuaram sob uma perspectiva mas crítica questionado a eficiência das 
ideias e o potencial de aplicação dos resultados em um contexto real. Já os tutores atuaram 
como mediadores ao longo dos trabalhos, ora auxiliando no entendimento sobre problemas, 
processos e metodologias de design, ora questionando, administrando conflitos, aconselhando 
e incentivando os participantes na construção de um pensamento complexo e criativo. 

Assim, é perceptível que no workshop, enquanto uma sessão de projeto coletiva, pode-se 
considerar o fator humano como o elementos de maior importância. São as relações entre os 
diferentes atores e a forma com que eles percebem o mundo que permeiam as atividades e os 
projetos propostos. A forma como ocorre esse processo instiga o diálogo e a participação dos 
sujeitos na busca por soluções referente ao problema projetual ou pela resolução de impasses 
técnicos, buscando conciliar a diversidade de perfis, comportamentos e opiniões. 

Por fim, já que o workshop é visto como uma plataforma capaz de potencializar 
melhores resultados de projeto, este artigo visou contribuir, tanto em âmbito acadêmico 
quanto profissional, para o estudo e a prática de workshops de design. Assim, além de visar o 
aperfeiçoamento da dinâmica do processo por meio da análise dos papéis dos participantes, o 
trabalho abre para a possibilidade de novos estudos e discussões que possam vir a ser úteis 
para o sucesso desta atividade projetual. 
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Resumo 
 
Esta proposta busca investigar os possíveis procedimentos utilizados no Design Sistêmico, 
que possam contribuir para a Tecnologia Social em produções artesanais, através dos 
materiais e processos sustentáveis. A pesquisa analisa nestes procedimentos, se ocorre 
valorização do território e estímulo ao desenvolvimento do turismo em Minas Gerais. Parte-se 
do pressuposto que os métodos utilizados possam contribuir com o processo de produção da 
produção artesanal, agregando valores e reduzindo recursos.     
 
Palavras Chave: design sistêmico; tecnologia social e produção artesanal. 
 

Abstract 
 
This proposal seeks to investigate the possible procedures used in Systemic Design, which can 
contribute to the Social Technology in craft production, through materials and sustainable 
processes. The research analyzes these procedures it is the appreciation of the territory, and 
encouraging the development of tourism in Minas Geris. The research believes that the 
methods used, can contribute to the process of production of handicraft production, adding 
value and reducing resources. 
 
Keywords: systemic design, social technology and craft production 
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Introdução 
As mudanças no planeta ocorrem em constante aceleração causando situações 

emergências em diversas áreas. A humanidade, consciente e habituada à aceleração deste 
processo, permanece perplexa e desacomodada com os problemas gerados pelo uso 
indiscriminado dos recursos naturais, nas ultimas décadas.  Desta forma, é vivenciada uma 
nova realidade planetária, em busca dos complexos caminhos para soluções sustentáveis, que 
possam controlar a poluição e desertificação que se alastram em meio à superpopulação. 

O modelo capitalista vigente possibilita a expansão da economia e novas riquezas. 
Mas, gera também a pobreza e a desigualdade. Conforme Santos (2000), na vida em 
sociedade, os sistemas técnicos e os sistemas políticos se confundem por meio de 
combinações oriundas das escolhas. São consequências das atitudes em momentos e lugares, 
em que a história e a geografia se fazem e refazem continuamente.  

Refletindo sobre as escolhas e atitudes que definem o uso dos recursos para produtos e 
serviços, atribuí-se à humanidade as consequências da realidade estabelecida. Os produtos 
gerados ao longo da história possuem enormes vantagens de conforto e qualidade, fato 
justificado pelos procedimentos de produção. No entanto, os atuais processos geram 
imensuráveis desperdícios em todos os setores, em ciclos autodestruidores.  

Kazazian (2005, p. 27) põe em discussão um importante questionamento: “Que meios 
devem ser utilizados para satisfazer as necessidades humanas?” Que qualidades são estas, 
atribuídas e relacionadas aos produtos, que produzem resultados eficazes para a vida humana? 
Qual é a medida sobre a propriedade ou sobre a escolha de certos sistemas de produção? 
Observa-se que há dicotomia entre os modelos de vida e os valores culturais, econômicos e 
sociais, apontando os métodos de produção. Evidentemente, inclui-se o design, como pivô dos 
desperdícios de recursos em todos os setores. 

 
Design e o meio ambiente 

Os distúrbios sociais e políticos no final da década de 60, e nos anos seguintes, 
provocaram estímulo à conscientização dos profissionais e estudantes de design, conforme 
Whiteley (1993). As alterações geradas nos sistemas de produção a partir de então, foram 
induzidas pelo agravo de políticas públicas, impulsionadas pelos eventos dos efeitos 
massificadores da poluição. Papanek (1984) chama a atenção para que sejam observados os 
impactos do design sobre a sociedade e o meio ambiente. Aponta os defeitos do profissional 
de design, centrado no clamor do produto. Enfatiza o fato injustificado de o designer dedicar-
se a inventar produtos de consumo triviais, para sociedades desenvolvidas, enquanto a maioria 
da humanidade vive abaixo do nível de subsistência. 

O termo “Ecodesign” surgiu em função de atender às empresas norte-americanas do 
setor eletrônico, que buscavam métodos para projetar produtos ecoeficientes. É definido com 
um “conjunto de práticas de projeto aplicadas na criação de produtos e processos 
ecoeficientes” ou “um sistema de projetar onde o desempenho respeita o meio ambiente, a 
saúde e segurança em todo o ciclo de vida do produto e do processo” (FIKSEL, 1995). 

Fiksel (1996) relata que o ecodesign atua na sistemática de desempenho do projeto, 
respeitando aos objetivos ambientais, saúde e de segurança, ao longo de todo o ciclo de vida 
de um produto ou processo, tornando-os ecoeficientes. Atende inclusive, aos requisitos 
fundamentais do design, tais como: funcionalidade, qualidade, segurança, custo, facilidade de 
fabricação, ergonomia e estética. Assim, o ecodesign ou método de projetar ecologicamente 
correto, analisa os aspectos ambientais onde o objetivo principal para atender aos propósitos 
do produto é compartilhado com os propósitos de preservação ambiental, conforme site do 
Ministério do Meio Ambiente (MMA).  
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Na figura 1, apresenta-se um modelo de caneca, produzida somente com bambu. O 
bambu é uma espécie vegetal muito comum em vários lugares, com a característica de 
crescimento rápido, de pouca manutenção e propriedades importantes como durabilidade e 
resistência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portanto, implantar ferramentas de estudo sobre o ciclo de produção são necessárias. 

Quaisquer tecnologias, métodos e processos que causem menor impacto ao meio ambiente 
podem gerar novos resultados e diminuir o uso de recursos. A valorização da comunidade, 
através da sua cultura e bens naturais, são tarefas de ecoeficiência para o designer.  

 

Design Sistêmico: do produto a sociedade 
A Teoria Geral dos Sistemas é a base para o design sistêmico, podendo identificar as 

ligações de propriedades das partes do sistema como o todo. Segundo Martinelli (2006, p. 3) a 
abordagem sistêmica foi desenvolvida a partir da necessidade de explicações complexas 
exigidas pela ciência. Na crença que, para ter conhecimento do todo, são necessárias outras 
análises, além das partes isoladas e das relações entre elas, em fluxo de interdisciplinaridade.   

O Design Sistêmico é um modelo de produção que utiliza os recursos sistêmicos, 
internos e relacionados aos produtos e serviços selecionados como objeto de trabalho. Busca 
analisar o fluxo de matéria e energia que passam pelo mesmo, com foco na valorização do 
meio ambiente e da comunidade inserida na proposta. O design sistêmico é executado, 
conforme Bistagnino (2011), sob o cerne das relações entre os componentes que geram o 
sistema em estudo, estimando a identidade dos recursos locais, que possam produzir o 
desenvolvimento e o bem-estar do indivíduo e da comunidade.  

O projeto sistêmico, proposto por Bistagnino (2011), é um modelo diferente da 
economia que ativa, em um determinado local, uma rede de relacionamentos para transformar 
a saída (input) de um sistema de produção, em um recurso (input) para outro. Torna-se assim, 

Figura 1: Caneca de bambu da Metalnox. 
Fonte: culturamix.com.br. Acesso: 19 outubro 2013. 
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um ciclo de colaboração virtuosa entre os processos de produção (agrícola e/ou industrial) e 
os demais sistemas naturais, favorecendo a comunidade local. 

O design sistêmico é o projeto de métodos, que envolve todos os ciclos do produto, da 
concepção ao descarte. Apresenta-se também, como a solução possível para garantir a 
renovação dos recursos de produção e de serviços, e a renovação dos ciclos de consumo, 
ampliando a esfera do consumo simbólico e reduzindo o desperdício de recursos não 
renováveis. A divisão entre as abordagens do design é, portanto, em certa medida, artificial, 
porque não representa realidades ou categorias totalmente distintas.  

No site “systemicdesign.org”, observa-se as apresentações esquemáticas do processo 
de desenvolvimento do design sistêmico, conforme exemplo da figura 2. O site é uma 
produção que esclarece todos dos procedimentos executados pela equipe do curso de 
Ecodesign, coordenada pelo Professor Luigi Bistagnino, do Politécnico de Turim - Itália. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

As relações entre o design sistêmico e o ecodesign estão intimamente fundamentadas, 
na busca de soluções pelos problemas oriundos dos métodos de produção tradicionais, 
relacionados aos recursos do planeta.  
 

Tecnologias apropriadas e sociais 
O termo tecnologia apropriada, segundo Goldemberg (1978) pode ser definido como 

processo de estabelecimento dos efeitos sociais e ambientais de uma tecnologia proposta antes 
que ela seja desenvolvida, e a tentativa de incorporar elementos benéficos, nas várias fases de 
seu desenvolvimento e utilização.  

Mahatma Ghandi, líder da Índia, entre os anos de 1924 e 1927, revolucionou o 
processo de fiação manual, como forma de lutar contra as injustiças sociais prevalentes 
naquele país.  Gandhi teve um grande papel na expansão de tecnologia social na Índia e em 
diversas comunidades em outros países. Incentivou a produção de alimentos e fertilizantes 
naturais, para atendimento das necessidades dos habitantes das vilas. As produções agrícolas 

Figura 2: Esquema simplificado do Design Sistêmico. 
Fonte: www.systemicdesign.org. Acesso em: 18 set de 2013. 
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foram desenvolvidas em cooperativas familiares e com tecnologias tradicionais condizentes 
com os recursos econômicos, culturais e demográficos da Índia. O trabalho de Ghandi 
despertou a consciência política de milhões de indianos. Mostrou à população indiana a 
necessidade de autodeterminação e de implementar um processo de desenvolvimento que 
privilegiasse o saber social, popular, e as soluções nativas. Assim, não seria preciso mais o 
conhecimento importado, sempre distante da realidade cotidiana dos cidadãos e, por vezes, 
contrário a realidade. “Defendia-se, essencialmente, que a tecnologia deveria ser desenvolvida 
a partir de uma abordagem integrada de desenvolvimento socioeconômico e cultural para 
atender demandas locais” (HERRERA, 1973).  

Para definir tecnologia e seu campo de atuação é necessário esclarecer que técnica e 
tecnologia não são a mesma coisa. Segundo Abiko (2003), estes dois termos possuem 
conceitos bastante diferenciados. A técnica, ao contrário da tecnologia, é parte do contexto 
histórico da humanidade.  

A base de todo este trabalho, contudo, era a intensa participação das comunidades 
afetadas na busca de soluções para os seus problemas. O estudo aproveita ao máximo, dos 
diferentes saberes, informações e experiências acumuladas pelos cidadãos. São exemplos 
de tecnologia social, indo do clássico soro caseiro até às cisternas de placas pré-moldadas 
que atenuam o problema da seca, passando pela oferta de microcrédito. Assim, nesta 
pesquisa, analisam-se as tecnologias sociais que possam existir, na comunidade que executa 
produção artesanal, no município de Rio Acima.  

 

Produção Artesanal e os valores socioculturais 
O setor de produção artesanal representa a riqueza da expressão cultural e da 

criatividade dos povos, e está à frente das novas possibilidades apontadas como soluções 
socioeconômicas. Pequenos grupos de artesãos crescem economicamente, assumem funções 
de gestores, motivando entre os mesmos, o desenvolvimento de novas habilidades, funções e 
fontes de renda. E, ainda assim, oferecem como diferencial o investimento no capital humano. 

Nas últimas décadas, a produção artesanal no Brasil conquistou posição de destaque 
na economia nacional por vários fatores: estabilidade da moeda nacional, mudanças dos 
setores industrial e comercial, fortalecimento das microempresas, popularização da internet, 
conquistas sociais, entre outros. É importante considerar que o país passa por diversas 
mudanças e que enfrenta diversos problemas. Existe uma grande diferença entre a riqueza e o 
desenvolvimento da nação. 

É importante relatar que o artesanato tem se destacado na economia brasileira. 
Atualmente, movimenta cerca de R$ 52 bilhões por ano. É uma das áreas de abrangência da 
economia criativa, atendendo a cerca de 8,5 milhões de artesãos, segundo o Instituto Vox 
Populi. Conforme o Ministro Fernando Pimentel, o artesanato brasileiro é um dos mais ricos 
do mundo, com amplo reconhecimento na Europa e nos Estados Unidos. O MDIC – 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior coordena o Programa do 
Artesanato Brasileiro – PAB, responsável pela formulação de políticas públicas para o setor 
artesanal. 

O sistema agroextrativista, o trabalho compartilhado em cestarias e rendas artesanais, 
a produção e comercialização de biscoitos, doces e tantas outras atividades, são modelos 
inseridos ao contexto associativo, praticados pelos novos empreendedores. São pessoas que 
desejam desenvolver sua produção artesanal, tendo como perspectiva a construção de um 
ambiente socialmente justo e sustentável, excluindo o assistencialismo. 
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Turismo em Minas Gerais 
O turismo cultural que é um dos segmentos com maior destaque em Minas Gerais, pode 

ser visto como um elo da sustentabilidade no processo de desenvolvimento local. Segundo 
(IRVING; AZEVEDO, 2002) o turismo cultural promove a preservação da memória histórica 
e atua como elemento de continuidade, que permite às comunidades a se apropriarem do 
conhecimento de seus bens patrimoniais, e perceberem o correspondente valor econômico. Os 
aspectos socioculturais, ambientais e econômicos se diversificam, em relevos diferenciados, 
entrelaçados pelo Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga, em todo território.  

A miscigenação ocorrida em Minas Gerais entre povos indígenas, africanos e o 
colonizador português deixou marcas características na cultura mineira, influenciando as 
artes, a culinária e o folclore. A religiosidade tem influência marcante nas principais 
manifestações culturais do povo mineiro, principalmente nas festas folclóricas. Além das 
tradicionais festas juninas e da folia de reis, destacam-se a festa do divino, o congado e a 
cavalhada. O artesanato está presente em diversas regiões de Minas Gerais, com produção 
baseada em pedra-sabão, cerâmica, madeira e fibras vegetais, conforme site Pousoeprosa. 

A análise da percepção do turismo pela comunidade é um dos meios mais adequados 
para avaliar sua relação com os turistas e quais são os impactos socioculturais provocados na 
comunidade. Através do contato com os moradores e suas histórias e trajetórias de vida, é 
possível reconstruir um passado recente de forma menos excludente e mais dinâmica.  
 

Métodos e procedimentos 
A metodologia deste trabalho consiste na revisão, contextualização e análise do 

referencial teórico, que possibilita análise científica dos dados, em todo o processo de 
investigação. Assim, permanece a busca pela eficácia dos dados registrados e outros que 
possam contribuir com os objetivos, nas temáticas de: design sistêmico, tecnologia social, 
produção artesanal e turismo. O objeto da pesquisa é a comunidade de Rio Acima: processo 
produtivo em produção artesanal seja de produtos ou serviços; contexto histórico 
sociocultural da região, análise dos recursos e fatores econômicos e especialmente, 
investigação das questões ambientais, visando identificar disfunções de fluxos de energia e 
recursos. 

 A etapa seguinte do trabalho incide na seleção e levantamento de dados de um grupo 
da comunidade, que desenvolva produção artesanal em tecnologia social. Nesta etapa, define-
se investigação na cidade de Rio Acima, justificada pelo potencial turístico da região, 
patrimônio ambiental de cachoeiras e cascatas, histórico do ciclo do ouro, reativação da rede 
ferroviária para o turismo local, além da proximidade com a metrópole. 

Na etapa final, estabelecido o estudo de caso a partir de observação participante, 
conforme Yin (2005), realiza-se a seleção de alguns produtos artesanais, acompanhando a 
aplicação dos métodos. Analisam-se as práticas desenvolvidas pela comunidade, através dos 
dados e resultados obtidos. O método sistêmico, a partir dos resíduos gerados no ciclo de 
produção e serviços, aponta quais os procedimentos aproveitam os recursos e estimula a 
reutilização. A pesquisa em andamento, certamente fornecerá dados diversificados nas etapas 
seguintes.   
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A cidade de Rio Acima  
Nascida às margens da chamada Estrada Real que ligava o Rio de Janeiro aos centros 

mineiros do Estado, surgiu à cidade de Rio Acima. Em 28 de Janeiro de 1773 a igreja de 
Nossa Senhora do Rosário foi construída e restaurada definitivamente, em 1841. Uma visita 
importante ocorreu em 1831, em Santo Antônio do Rio Acima: a passagem do casal imperial, 
D. Pedro I e D. Amélia. Em 01 de Junho de 1890 foi inaugurada a Estação Ferroviária Central 
do Brasil. Em 07 de Dezembro de 1923 passou a ser denominada como Rio Acima, e em 27 
de Dezembro de 1948, foi desmembrada do município de Nova Lima, conforme site 
Granbel.com.br. 

Assim, é apresentado um pouco da história da cidade de Rio Acima, que oferece aos 
visitantes, um encantamento bucólico ao caminhar pelas ruas da cidade. Suas construções 
marcam períodos do desenvolvimento na região e contam a história de um arraial, que tem 
como marco inicial a construção do Curralinho, no Alto do Mingu, fora do centro da cidade, 
conforme site Granbel.com.br. 

Rio Acima está em processo de reorganização urbana, buscando conservar suas praças 
e parques, promovendo eventos culturais, estimulando a melhoria da qualidade de vida 
urbana. Na figura 3, uma imagem da Praça Paulo Teixeira, ao lado do Pontilhão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Em Rio Acima, existem prédios que relatam a história local, como a Fábrica de 

Cerâmica Morgan ainda em funcionamento, Associação dos Artesãos de Rio Acima, o Centro 
Social construído pela SAMSA, a Fábrica de Ocre, o Casarão dos Viana, o Pontilhão, a 
Câmara Municipal de Rio Acima, a Casa de Saúde Pedro Gianette, a Capela de Santa Luzia, a 
Igreja de Nossa Senhora das Dores e Santo Antônio, as Ruínas da Capela a Caixa D’água, 
Fazenda Anglogold e a Estação da Cultura, antiga Estação Ferroviária inaugurada em 1891.  

Rio Acima possui 9.095 habitantes (Censo, 2010), com IDH – Índice de 
Desenvolvimento Humano de 0,735 (IBGE, 2000) e PIB – Produto Interno Bruto 
em: R$ 8.140,92 (FJP, 2009). Possui extensão territorial de 230,06 Km² (IBGE), distanciada 
da Capital Mineira por 39 km, em limites com as cidades de Caeté, Raposos, Nova Lima, 
Itabirito e Santa Barbara, conforme Site Grangel.com.br. 

A ideia de levar o trem turístico para Rio Acima começou em 2007, quando o 
empresário Flavio Garcia Iglesias Fernandes atuava na área de ferrovia. O mesmo solicitou à 

Figura 3: Praça Paulo Teixeira em Rio Acima/MG. 
Fonte: site Granbel.com.br, 2013.
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Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF) um estudo de viabilidade para 
implantar passeios turísticos em ferrovia na cidade, conforme site rioacima.com. 

Batizada de Elizabeth na usina de Timbó, na Paraíba, o trem já transportou 30 vagões 
de cana-de-açúcar, antes de ir para Minas Gerais. Rio Acima é agora a nova casa da 
locomotiva, figura 4, com características de guerra. Ela foi fabricada em 1924, na empresa 
alemã Orenstein & Koppel. O modelo é o único em operação no Brasil e um dos mais antigos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre os recursos turísticos ambientais, conforme site rioacima.com, destacam-se as 
cachoeiras, tais como: de Chica Dona, localizada na divisa entre Rio Acima e Itabirito, com 
mais de 60 metros de altura; Cachoeira das Rosas, Cachoeira Mingú, Cachoeira da Sansa e 
Cachoeira do Sansa, com cerca de 30m de altura, em afloramento de rochas vulcanoclásticas 
félsicas do Grupo Nova Lima, cuja coloração é cinza e a granulação fina a média. Ainda há a 
Cachoeira Viana que é a mais tradicional da região, com quatro quedas d'água, conforme 
figura 5. 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 4: Cachoeira Viana 
Fonte: site pousoeprosa, 2013. 

Figura 4: Locomotiva Elizabeth, em Rio Acima – MG 
Fonte: site rioacima.com, 2013.
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Resultados: novos caminhos  

A cidade de Rio Acima possui um historio marcante pelo ciclo do ouro, inserido no 
Programa Estrada Real. Durante as ultimas décadas, após o fechamento do transporte 
ferroviário, privatização das cachoeiras e depredações ambientais, observou-se a queda do 
turismo. Atualmente, um novo programa busca resgatar o turismo ferroviário e os produtos 
locais.  

No cotidiano, a população é formada por crianças, jovens e velhos. Um grande número 
de moradores se desloca diariamente para a Metrópole. Não há grandes indústrias ou redes 
comerciais. Foi registrada produção artesanal de doces e biscoitos, que atendem o consumo 
local. 

São analisados os sistemas de produção de pães e biscoitos artesanais, observando os 
recursos e métodos utilizados na comunidade. Os resultados das análises apresentam 
viabilidade para melhoria em serviços e aproveitamento dos resíduos gerados. 

A rede ferroviária, em atividade neste ano, já apresenta resultados incentivadores, 
pelas reservas de venda de viagens no Trem das Cachoeiras e na comercialização dos 
produtos na Estação Cultural. 

Há carência de dados do fluxo de mataria prima e dos recursos locais. Mas, sabe-se 
que a lenha utilizada para a Maria Fumaça é originada de madeira de reflorestamento e de 
madeiras de refugos de construções locais.   
 

Considerações finais 
Estabeleceu-se uma relação em que o descarte (output) de um sistema pode ser matéria 

prima (input) de outro sistema. Porém, é importante a conscientização do poder publico e da 
comunidade, através de cursos e investimentos. A busca por soluções sustentáveis se 
estabelece como fator indispensável de qualquer projeto.  
No entanto, mudanças nos sistemas de processos e produção devem ser aplicadas à produção 
artesanal na comunidade de Rio Acima. A produção artesanal é um importante fator 
econômico, que matem o equilíbrio da sociedade local.  

Além da geração de renda, os produtores de pães e biscoitos artesanais estabelecem o 
ciclo de atividades sociais, que integram a religiosidade, a tradição e a cultura local. Os 
produtos se destacam pela identidade do território, contendo a riqueza dos valores locais. Os 
resíduos podem geram novos produtos e este sistema poderá estimular outras comunidades.  
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