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Colóquio Internacional de Design – edição 2015 
“Design para o futuro: que legado deixaremos 
para as próximas gerações?”

Domenico De Masi, em seu mais recente livro, O futuro chegou: modelos de vida para uma 

sociedade desorientada, apresenta uma discussão sobre o futuro, que, para ele, como anunciado 

no título, já chegou. É fato pensarmos que a discussão sobre as possibilidades do futuro, cada 

vez mais, aproximam-se da realidade, devido à velocidade com que a informação circula e como 

a evolução tecnológica propõe uma rápida obsolescência dos objetos. Cabe, assim, ao design 

um papel fundamental no processo de criação e difusão de novas metodologias e artefatos que 

visem propor melhorias nos processos de transformação de nossa sociedade.

O design, hoje, é percebido como atividade intimamente ligada aos comportamentos 

sociais e, por isso, sua ação pode ir além da simples promoção do consumo pela beleza, ou 

mesmo das soluções técnicas puras e simples. Trata-se de uma área do conhecimento que tem 

poder de influência e estímulo, assim como de expressão, sobre os papéis desempenhados 

pelos indivíduos em suas funções sociais.

O termo colóquio pressupõe, entre outros significados, uma conversa entre duas ou mais 

pessoas, a fim de esclarecer dúvidas ou lançar luz sobre uma questão. O tema desta edição: 

“Design para o futuro: que legado deixaremos para as próximas gerações?” reflete a maturidade do 

design frente aos avanços tecnológicos e às transformações sociais que já se instauraram nessa 

segunda década do século XXI e busca delinear novas possibilidades de ação e atuação do 

design para o futuro. O Colóquio é promovido pelo Grupo de Pesquisa Design e Representações 

Sociais, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade do Estado de 

Minas Gerais, com o apoio do CNPq e da CAPES. Reafirmando a parceria com o SEBRAE/MG, o 

evento que se realizou  nos dias 11 e 12 de agosto de 2015, em sua sede, em Belo Horizonte, 

dispõe agora, aos participantes e demais interessados, estes Anais com os textos resultantes das 

palestras, comunicações e mesas-redondas.

Esta foi a terceira edição do Colóquio Internacional de Design. Acreditamos que um 

evento dessa natureza vai ao encontro das premissas do design centrado no ser humano, 

mas que considera o planeta como sua fonte de vida, pensando numa forma de melhorar o 

relacionamento dos seres humanos entre si e com o meio ambiente. Enfim, neste colóquio 

entendemos que o design serve, sobretudo, para reinventar nosso presente, a partir de uma 

visão de futuro. Boa leitura a todos.

Rita A. C. Ribeiro

Sérgio Antônio Silva
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A centralidade da pesquisa metaprojetual na prática de design 
contemporânea 

 
Metadesign research centrality in contemporary design practice 

 

WOLFARTH, Juliana  
Mestre em Design, PPG Design Unisinos, julianawolfarth@gmail.com 

 

 
RESUMO  
Este trabalho visa a discutir a utilização da pesquisa metaprojetual por designers. Parte‐se do pressuposto de 
que o metaprojeto surge como abordagem para a realidade complexa, caracterizado como uma plataforma de 
conhecimentos  advindos  da  pesquisa.  A  partir  do método  exploratório,  entrevistas  em  profundidade  com 
designers  atuantes  no mercado  buscaram  responder  ao  objetivo.  Como  principais  resultados,  destaca‐se  o 
metaprojeto  e  a  pesquisa metaprojetual  como  parte  das  práticas  dos  designers.  A  pesquisa metaprojetual 
assume sua centralidade por sua função de acúmulo de conhecimentos, e promove a contínua reflexão sobre e 
para além do projeto. 
PALAVRAS‐CHAVE: design, pesquisa, metaprojeto. 
 
 

ABSTRACT  
This paper aims to discuss the use og metadesign research by designers. Assuming that metadesign appears as 
an approach  for  the  complex  reality,  characterized as a  knowledge platform arised  from  research. Using  the 
exploratory method,  depth  interviews with  active  designers  sought  to  answer  the  purpose. As main  results, 
metadesign  and metadesign  research  are  considered  an  important  part  of  designers  practices. Metadesign 
research  assumes  its  centrality  on  knowledge  accumulation,  and  promotes  continuous  reflection  about  and 
beyond design project. 
KEY‐WORDS: design, research, metadesign. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

Vivemos  atualmente  uma  realidade  dinâmica  e  mutante.  Ao  abandonar  o  paradigma  anterior, 

tecnicista e  linear, o design precisa se  reconfigurar, e passa a ser desafiado a estimular e alimentar 

constantemente  o  mercado  com  inovação  e  diferenciação.  Assim,  o  design  se  posiciona  como 

alternativa para a decodificação dessa  realidade  complexa, pelo  seu  caráter holístico,  transversal e 

dinâmico.   Os designers devem projetar com uma  lente mais alargada, não apenas voltada para as 

questões  do  produto  em  si, mas,  de  igual  forma,  para  a  dinâmica  que  existe  em  seu  entorno. 

(MORAES, 2010) 
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Aliado  a  esse  paradigma, Moraes  (2010)  afirma  ainda  que  o  entendimento  do  consumidor  e  da 

dinâmica da sociedade tornou‐se um desafio ainda maior, uma vez que realidades distintas passam a 

conviver  de  forma  simultânea  e  isso  tende  a  conectar‐se  com  a multiplicidade  dos  valores  e  dos 

significados da cultura a qual o consumidor pertence. Por  isso, exige das pesquisas mercadológicas 

maior  capacidade  de  interpretação,  em  detrimento  dos  aspectos  técnicos  de  obtenção  de  dados 

estatísticos.  

Nesse  sentido,  o  autor  apresenta  o metaprojeto  como  um modelo  de  intervenção  possível  nesse 

cenário  cada  vez mais  complexo  e  cheio  de  inter‐relações.  Dentro  do  âmbito  do metaprojeto,  a 

centralidade da pesquisa é discutida neste trabalho por estar presente nos conceitos propostos pelos 

diversos autores que estudam o tema e que serão apresentados: Celaschi, Deserti, Moraes, Franzato 

e Reyes.  

A partir destes autores, cujos conceitos são complementares, apresenta‐se o metaprojeto como uma 

plataforma de conhecimentos – advindos da pesquisa – que faz parte do projeto, ao mesmo tempo 

em que implica um deslocamento do projeto. Portanto, o objetivo deste artigo é discutir a utilização 

da  pesquisa  metaprojetual  por  designers  em  atuação  no  mercado.  Como  objetivos  específicos, 

destaca‐se: identificar características metaprojetuais nas práticas dos designers; entender a utilização 

das diferentes  formas de pesquisa metaprojetual pelos designers; discutir a amplitude da pesquisa 

metaprojetual no projeto de design.  

Através do método exploratório, entrevistas em profundidade com designers de  formação atuantes 

em empresas, escritórios ou consultorias buscaram responder aos objetivos. 

Este trabalho reside no campo de estudos do design estratégico. Por  isso, a discussão tem  início na 

relação  do  design  estratégico  com  os  conceitos  de  projeto  e metaprojeto.  A  seguir,  a  partir  das 

diferentes visões dos autores sobre metaprojeto, aborda‐se a questão central que está em pauta: a 

pesquisa metaprojetual.  Em  seguida,  confronta‐se  os  resultados  das  entrevistas  com  a  revisão  de 

literatura apresentada. 

Através deste trabalho, pretende‐se demonstrar que a pesquisa metaprojetual surge como elemento 

determinante para a plataforma de conhecimentos que é o metaprojeto. Isso é particularmente útil 

no caso de projetos que lidam com problemas complexos e mal estruturados, características com as 

quais o design contemporâneo precisa lidar. 
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2 DESIGN ESTRATÉGICO, PROJETO E METAPROJETO 

Apesar de estarem intimamente relacionados, um esclarecimento deve ser feito entre os conceitos de 

design, design estratégico, projeto e metaprojeto. 

Ao estudar o design, é necessário entender que não há uma única definição, podendo ser abordado 

como sinônimo de cultura de projeto. Nesse sentido, utiliza‐se, neste trabalho, o conceito de Flusser 

(2007), segundo o qual o design como verbo significa o processo, a ação de projetar. Acompanhado 

do adjetivo “estratégico”, o design ou a cultura de projeto assume que possui uma ampla operação no 

âmbito da estratégia.  

Zurlo  (2010)  afirma  que  design  estratégico  diz  respeito  a  um  sistema  aberto  que  inclui múltiplos 

pontos  de  vista,  modelos  interpretativos  articulados  e  diversas  prospectivas  disciplinares.  Em 

complemento, Meroni  (2008)  destaca  que  se  trata  de  uma  abordagem  ao  estabelecimento  e  à 

resolução de problemas em  contextos  incertos e  turbulentos. Nesse  sentido, Meroni  (2008) alerta 

que está se tornando cada vez mais evidente que a abordagem do design estratégico não é somente 

bem‐vinda, mas como também necessária a todos aqueles que têm de lidar com decisões de design 

em um contexto turbulento e incerto. 

Finestrali e Reyes (2010) explicam que, no momento em que o processo passa a ganhar centralidade 

no design na perspectiva estratégica, então é preciso uma abordagem que permita a reflexividade em 

ação. Vinculado à ideia de estratégia, é necessário projetar para além das certezas atuais. Com isso, é 

necessário  construir  uma  noção  de  reflexão  a  respeito  do  próprio  projeto.  A  essa  ação,  Celaschi 

(2007) dá o nome de metaprojeto.  

Ao retomar os posicionamentos de Meroni (2008), que afima que a abordagem do design estratégico 

está totalmente relacionada à atuação em contextos mutantes e dinâmicos, percebe‐se a importância 

do  metaprojeto  como  um  modelo  de  intervenção  possível  nesse  cenário,  como  sugere  Moraes 

(2010). 

Zurlo  complementa  ainda  que  no  design  estratégico  as  competências  derivam  da  mobilização 

transdisciplinar  capaz  de  dar  forma,  utilidade,  valor  e  sentido  a  um  sistema‐produto‐serviço.  O 

designer, por sua vez, precisa articular conhecimentos e pessoas, dentro e fora da organização, para 
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acessar e simular a realidade em que vai agir. Um agir mais estratégico – e menos operacional – que 

está na base do conceito do design estratégico  (ZURLO, 2010). O metaprojeto é a ponte para esse 

percurso, que visa à compreensão e à construção de modelos simplificados da realidade, que serão 

posteriormente manipulados a fim de modificarem esta realidade (CELASCHI, 2010). 

3 METAPROJETO: PLATAFORMA DE CONHECIMENTO E REFLEXÃO PROJETUAL 

Uma  vez  discutida  a  relação  entre  design  estratégico,  projeto  e  metaprojeto,  cabe  nessa  seção 

discutir  as  características  do  metaprojeto  conforme  as  diferentes  abordagens  que  os  autores 

propõem sobre o tema. A escolha dos autores justifica‐se por seguirem a linha da escola italiana que 

aborda o design sob a perspectiva de estratégia. 

Celaschi  (2007)  afirma que o metaprojeto  representa uma passagem  fundamental  e  indispensável 

para  dirigir  a  inovação  na  direção  adequada,  e  conceitua  o metaprojeto  como  a  programação  do 

processo de pesquisa  e projetação que desejamos utilizar, ou  seja,  como uma  ação preliminar  ao 

projeto. Para ele, essa ação preliminar é  vista  como uma  fase de pesquisa destinada a elaborar o 

conjunto  de  informações  que  baseiam  o  processo  de  inovação.  Em  suma,  Celaschi  separa  os 

conceitos de projeto e metaprojeto como se fossem processos distintos. 

Deserti  (2007)  apresenta  uma  abordagem  complementar, mas  assimila  o  percurso metaprojetual 

como algo mais complexo, prevendo que o projeto  surja, de um  lado, da capacidade de analisar e 

interpretar  os  vínculos  que  nosso  contexto  representa;  e  de  outro  lado,  a  capacidade  de  gerar 

oportunidades  canalizando  a  criatividade  dentro  dos  cenários  e  direções  de  inovação  potenciais. 

Nesse  sentido, o autor  traz, com objetivo didático, um modelo que apresenta duas macroáreas do 

metaprojeto. A primeira área envolve a obtenção de  informações úteis para o projeto; e a segunda 

área diz respeito à construção de algumas direções que poderão ser praticadas para  inovar. As duas 

áreas  envolvem  diferentes  tipos  de  pesquisa.  O  autor,  no  entanto,  também  trata  alguns  desses 

momentos metaprojetuais como algo que antecede o projeto. 

Moraes (2010) apresenta novas nuances do conceito. O autor trata o metaprojeto como um espaço 

de reflexão disciplinar e de elaboração dos conteúdos da cultura do projeto. Seu trabalho nasce da 

necessidade de uma plataforma de conhecimentos que sustente e oriente o projeto em um cenário 

fluido e em constante mutação. Pelo seu caráter dinâmico, o metaprojeto desponta como um modelo 
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que considera todas as hipóteses possíveis dentro da potencialidade do design, mas que não produz 

outputs como modelo projetual único e soluções técnicas preestabelecidas. O metaprojeto, para ele, 

é uma alternativa posta ao design, contrapondo os limites da metodologia projetual convencional, ao 

se colocar como etapa de reflexão e suporte ao desenvolvimento do projeto em um cenário mutante 

e complexo. 

Importa  ressaltar  que  o  autor  supracitado  ressalta  a  importância  de  repensar  a metodologia  de 

design, mas não propõe uma nova metodologia. O metaprojeto, para ele,  revela‐se de  forma mais 

ampla, como uma plataforma de conhecimentos que vai além de uma metodologia. Moraes  (2010) 

destaca  ainda  que  o  metaprojeto  produz  um  articulado  e  complexo  sistema  de  conhecimentos 

prévios que serve de guia durante o processo projetual. Para ele, o metaprojeto não vem antes nem 

depois do projeto, mas em outro plano.  

Franzato  (2012)  complementa  ainda  que,  mesmo  podendo  ser  visto  como  uma  plataforma  de 

conhecimentos,  o  metaprojeto  pode  também  ser  visto  como  uma  reflexão  que  é  contínua:  “A 

abordagem metaprojetual prevê a evolução de uma reflexão acerca do projeto em desenvolvimento, 

paralela e para além dele, que fundamente e justifique o projeto em si, em relação ao contexto que o 

originou e em relação ao cenário para o qual é destinado.” (FRANZATO, 2012, p.2)  

  Por  fim, Reyes  (2012) apresenta uma visão aberta a partir da  construção de uma  fase  reflexiva 

sobre o projeto. O autor reflete sobre o projeto como um processo que está sendo tensionado por 

ações  alheias  ao  próprio  projeto  e,  por  isso,  compreende  o metaprojeto  como  um  processo  que 

reflete sobre o projeto o  tempo  todo, permanentemente, e não só em uma  fase preliminar. É com 

essa  concepção,  que  Reyes  (2012)  se  propõe  pensar  o metaprojeto  como  uma  ação  que  não  é 

anterior e nem interior, mas sim exterior ao projeto. 

Conforme discutido, o metaprojeto pode assumir diversos significados. Os autores apresentaram em 

suas abordagens pontos em  comum,  como a não‐linearidade, o objetivo de alcançar  inovação e a 

importância  da  pesquisa  no  processo metaprojetual.  Para  este  trabalho,  propõe‐se  um  conceito 

alinhado ao que discutem Moraes, Franzato e Reyes, de que o metaprojeto é uma abordagem de 

intervenção possível em um contexto completo, e funciona como uma plataforma de conhecimentos 

– advindos e  fundamentados na pesquisa – que  implica um deslocamento do projeto, mas que, ao 

mesmo  tempo,  faz parte do projeto. Esse deslocamento pode  ser explicado pela  ideia advinda do 

12



 
 
 
 

prefixo “meta” – de ir além, de transcender ao projeto e de constituir‐se em uma reflexão sobre ele.  

Trata‐se de ir além dos limites do design, importar conhecimentos para projetar, dialogar com outras 

disciplinas para, então, voltar na projetação e  fazer algo. O metaprojeto  implica deslocamento em 

relação ao contexto que o originou e ao cenário para o qual é destinado, ou seja, do entendimento do 

mercado,  sociedade,  empresa  e  consumidor,  para  a  possibilidade  gerar  inovação  através  do 

desenvolvimento de algum conceito, produto ou serviço. 

4 PESQUISA METAPROJETUAL 

Esta seção pauta o tema principal deste artigo. A pesquisa como elemento central do metaprojeto é 

apresentada pelos diversos autores como diferentes  formas de obtenção de conhecimentos, sendo 

caracterizada como principal  fonte de  conhecimento para a plataforma de  conhecimentos que é o 

metaprojeto.  

Celaschi (2007) considera a pesquisa como o coração do metaprojeto, e apresenta duas tipologias de 

pesquisa  que  desenrolam  quase  paralelamente  em  aspectos  temporais.  Pesquisas  do  tipo  desk 

envolvem  dados  secundários,  ou  seja,  a  seleção minuciosa  do  conjunto mais  amplo  possível  de 

informações existentes sobre os problemas enfrentados e os setores considerados. A pesquisa do tipo 

field  é  uma  pesquisa  de  campo,  que  parte  do  pressuposto  que  o  pesquisador  deve  observar  a 

realidade por meio de métodos empíricos e diretos. 

Já  Deserti  (2007)  fala  em  pesquisa  contextual  e  pesquisa  blue  sky,  termos mais  conhecidos  dos 

designers. A  pesquisa  contextual  se  encaixa  na macroárea  de  informações  úteis  para  o  projeto,  e 

serve  como  um  “dossiê”  empresa‐mercado.  Esse  tipo  de  pesquisa  envolve  análise  da  empresa, 

análise do usuário e análise de mercado,  fazendo uso de diversas  técnicas de pesquisa conhecidas, 

tais  como  pesquisa  etnográfica,  análise  de  contexto  de  uso,  análise  do  processo  de  aquisição, 

benchmarking, dentre outras. Não se pretende explorar cada possibilidade que a pesquisa contextual 

permite ao designer utilizar, mas sim o seu objetivo, que é fornecer informações úteis para direcionar 

as escolhas feitas para o projeto.  

Por outro  lado, a pesquisa blue sky se enquadra na macroárea que constrói direções para  inovação, 

por  isso  envolve  questões  mais  criativas  e  subjetivas,  como  pesquisa  de  estímulos,  análises  de 
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tendências  e  construção  de  cenários.  Também  dentro  desses  tipos  de  pesquisa  diversas  técnicas 

podem ser utilizadas. O objetivo da pesquisa blue sky é que as informações disparem faíscas criativas. 

É um tipo de pesquisa que se propõe a criar uma dimensão mais visual, feita de referências materiais 

e formais. 

A visão de Franzato  (2012) está bastante alinhada com a de Deserti no que  se  refere às pesquisas 

contextual e blue sky, orientadas a alimentar o projeto. O autor contribui para solucionar o desafio de 

interpretar e utilizar as pesquisas quando apresenta os cenários como passagem fluída entre as fases 

que chama de análise e de síntese do metaprojeto. Em suma, a  tensão proporcionada pelas  forças 

destas duas modalidades de pesquisa habilita o metaprojeto a criar as condições necessárias para o 

desenvolvimento de inovações. 

Franzato (2012) apresenta o modelo não‐linear do “espiral da inovação dirigida pelo design” dividido 

em 4 fases: pesquisa, análise, síntese e realização. Mesmo propondo fases, o autor explica que não há 

linearidade no processo metaprojetual, pois a continuidade entre elas não permite delimitar o valor 

de  cada uma, nem  seus efeitos. Nesse  sentido, ele  também aborda a pesquisa  como  fundamento 

para proporcionar conteúdos  indispensáveis para concepção de projetos e serviços  inovadores. Para 

ele, há uma fusão entre pesquisa e projeto.  

Deserti  (2007) destaca  ainda que  a pesquisa dentro das  empresas orientadas pelo design  tende  a 

possuir um papel mais pró‐ativo, ou  seja, orientar  a  atenção para  as necessidades  latentes  e não 

expressas  da  sociedade.  Nesse  sentido,  Verganti  (2012)  apresenta  um  tipo  de  pesquisa  que  se 

interpreta como sendo metaprojetual: o discurso do design. 

Verganti  (2012) chama de discurso do design o  laboratório de pesquisa em rede que se caracteriza 

por  ser  um  processo  coletivo  de  pesquisa  de  significados,  um  contínuo  diálogo  sobre  modelos 

socioculturais e usas  implicações sobre os padrões de consumo. No entanto, o conhecimento sobre 

possíveis evoluções socioculturais e formulação de novos significados aos produtos é tácito, não está 

descrito  em  etapas  ou  modelos.  Esse  conhecimento  está  distribuído,  entre  usuários,  empresas, 

designers, produtos, imprensa, centros culturais, escolas, artistas, etc.  

Moraes (2010) afirma que o metaprojeto se apresenta como suporte de reflexão na elaboração dos 

novos  conteúdos  da  pesquisa  projetual,  que  nasce  da  necessidade  de  uma  plataforma  de 
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conhecimentos que sustente e oriente a cultura projetual em um cenário de constante mutação. O 

autor afirma que o metaprojeto é uma abordagem transdisciplinar que pesquisa, interpreta e produz 

novos significados. 

A  partir  da  abordagem  do metaprojeto,  e  diante  das  colocações  dos  autores,  segundo  as  quais  a 

pesquisa é parte determinante do metaprojeto, é possível concluir que a pesquisa metaprojetual é 

toda pesquisa que proporciona informações e conhecimentos relevantes que possam contribuir para 

o  desenvolvimento  do  projeto  e  reflexão  sobre  ele.  Ainda,  a  pesquisa metaprojetual  precisa  ter 

características de fluidez e ciclicidade, no momento em que assumimos o metaprojeto como algo que 

implica um deslocamento do projeto, ao mesmo tempo em que faz parte dele. Assim, torna‐se difícil 

diferenciar, na prática, o que é pesquisa metaprojetual e o que é projeto. 

Importa ressaltar, ainda, que a pesquisa metaprojetual e metaprojeto, são parte da prática cotidiana 

dos  designers.  Alguns  possuem  o  metaprojeto  como  conhecimento  explícito  e  o  praticam 

cotidianamente;  outros  não  o  possuem  como  conhecimento  explícito,  mas  o  praticam 

cotidianamente;  e  outros  não  o  possuem  como  conhecimento  explícito  e  não  o  praticam 

cotidianamente. Por isso, torna‐se necessária uma interpretação da autora em relação aos elementos 

metaprojetuais presentes nas práticas dos designers pesquisados. 

5 METODOLOGIA 

Utilizou‐se o método exploratório para discutir a utilização da pesquisa metaprojetual na prática de 

design  contemporânea.  Esse  método  possui  a  finalidade  de  desenvolver,  esclarecer  e  modificar 

conceitos e ideias para a formulação de abordagens posteriores. 

Foram  realizadas  entrevistas  em  profundidade  com  5  designers,  visando  identificar  características 

metaprojetuais nas práticas dos designers; entender a utilização das diferentes  formas de pesquisa 

metaprojetual pelos designers; discutir a amplitude da pesquisa metaprojetual no projeto de design. 

O número de entrevistas  foi baseado no ponto de saturação, a qual designa o momento em que o 

acréscimo  de  dados  e  informações  em  uma  pesquisa  não  altera  a  compreensão  do  fenômeno 

estudado, ou seja, as informações fornecidas pelos entrevistados começam a se assemelhar. A análise 
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dos dados  foi  feita por meio de  análise de  conteúdo, na qual  categorias de  análise  foram  criadas 

conforme os objetivos deste estudo. 

6  ANÁLISE  DOS  RESULTADOS:  PRÁTICAS  CONTEMPORÂNEAS  DE  PESQUISA 

METAPROJETUAL 

A partir dos dados coletados, uma análise de conteúdo confrontou a revisão de literatura preliminar. 

A  discussão  sobre  a  utilização  da  pesquisa  na  prática metaprojetual  de  designers  que  atuam  no 

mercado é consolidada a seguir, de acordo com as categorias de análise: 

a)  Identificação de características metaprojetuais: 

Durante a coleta de dados, em nenhum momento comentou‐se que o  trabalho estava  relacionado 

com a temática do metaprojeto. A abordagem junto aos designers buscou entender como a pesquisa 

era conduzida nos processos de design dos quais eles participavam. Partiu‐se do pressuposto que o 

metaprojeto  faz  parte  das  práticas  dos  designers,  como  uma  forma  de  intervenção  que  inclui  o 

projeto,  podendo  se  apresentar  como  conhecimento  explícito  ou  não.  Assim,  houve  uma 

interpretação sobre as características metaprojetuais que as práticas desses profissionais assumiam, 

com base nos conceitos apresentados. 

A totalidade dos entrevistados transpareceu em suas falas que suas práticas possuem características 

metaprojetuais.  Isso  foi  identificado  principalmente  pelo  fato  de  não  haver  distinção  temporal  de 

fases ou etapas de pesquisa e projeto. A fala de um dos entrevistados elucida bem essa característica: 

“Não temos definida a etapa da pesquisa, são idas e vindas, concomitante com o desenvolvimento do 

projeto”. Essa característica está de acordo com a dimensão “meta”, que implica ir além do projeto. 

Além  disso,  os  designers  consultados  enxergam  a  função  da  pesquisa  como  acúmulo  de 

conhecimentos, o que funciona como um aprendizado gradativo que vai se aprimorando a cada ciclo 

metaprojetual.  Para  eles,  a pesquisa  é uma  atividade  intrínseca do  dia‐a‐dia  do  designer. Um dos 

entrevistados menciona  a  pesquisa  como  uma  “biblioteca  pessoal  de  conhecimentos”,  o  que  está 

fortemente alinhado ao  conceito de metaprojeto  como plataforma de  conhecimentos apresentado 

anteriormente. 

Também,  a  totalidade  dos  entrevistados  veem  a  pesquisa  como  elemento  fundamental  para  o 
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projeto, surgindo como ferramenta para questionamento da realidade e do problema a ser resolvido, 

uma vez que “os briefings são superficiais, vazios e incompletos” e que “sem entender o problema, é 

impossível pensar em uma solução”. Nesse sentido, no momento em que faz da pesquisa um hábito, 

o designer exerce seu papel de questionador, e consegue tangibilizar os conhecimentos adquiridos ao 

longo do metaprojeto para  conduzir  a uma  solução  junto  às demais  áreas da  empresa.  Essa  ação 

caracteriza o agir estratégico proposto por Zurlo (2010), de articulação de conhecimentos e pessoas, 

dentro ou fora das organizações. 

b)  Tipos de pesquisa metaprojetual: 

Já ficou claro que a pesquisa é uma prática comum e constante entre os designers consultados. No 

entanto,  importa analisar as pesquisas por eles realizadas sob o enfoque metaprojetual, ou seja, se 

podem ser consideradas pesquisas metaprojetuais. 

As principais pesquisas citadas pelos entrevistados como rotineiras são pesquisas de referências, que 

envolvem buscas em diferentes  fontes:  internet,  jornais,  revistas,  redes  sociais específicas da área, 

dentre outras. Um ponto citado foi que as referências não necessariamente estão relacionadas à área 

em que o projeto está sendo desenvolvido; elas podem ser buscadas em outros segmentos. Um dos 

exemplos  citados  foi  a  busca  de  referências  da  arquitetura  para  inspirar  projetos  relacionados  a 

publicações  de  livros.  Muitos,  inclusive,  nomearam  essa  pesquisa  como  blue  sky,  assumindo  o 

conhecimento que possuem sobre essa ferramenta de projeto. Mas também foi citada a pesquisa de 

similares, que pode ser considerada também uma pesquisa por referências. 

Além disso, características da pesquisa contextual também foram citadas, como entender a empresa 

envolvida no projeto e o contexto em que está inserida, busca de informações sobre a concorrência e 

o mercado em geral.  

Pesquisas que são tradicionalmente do escopo do marketing também foram identificadas nas práticas 

dos designers, com foco no usuário para entender suas necessidades. Como exemplos, pesquisa de 

análise do perfil  (qual a  idade, qual escolaridade, qual áreas de preferência, hábitos de  leitura, etc) 

que  caracteriza o comportamento do usuário, grupos  focais, pesquisas  com  inspiração etnográfica, 

além de  simulações de ambientes para observação do usuário em momentos de  consumo, dentre 

outras.  
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Como  o  objetivo  deste  trabalho  é  discutir  a  utilização  dessas  pesquisas metaprojetuais,  importa 

ressaltar que todas elas fornecem aos profissionais informações e conhecimentos que influenciam no 

processo  de  design.  Inclusive,  um  dos  entrevistados  ressaltou  a  importância  da  pesquisa  como 

elemento para  justificar o desenvolvimento de novos produtos  junto às demais áreas da empresa, 

estimulando a mudança cultural. 

Como  já mencionado,  a  pesquisa metaprojetual  deve  proporcionar  informações  e  conhecimentos 

relevantes  que  possam  contribuir  para  o  desenvolvimento  do  projeto.  Além  disso,  comentou‐se 

também sobre a dificuldade de diferenciar o que é pesquisa metaprojetual e o que é projeto. E isso 

foi  exatamente  o  que  foi mencionado  pelos  designers  consultados,  que  a  pesquisa  não  pode  ser 

desvinculada do projeto, conforme já apresentado na categoria de análise anterior. 

c)  Amplitude da pesquisa metaprojetual: 

A  totalidade  dos  designers  entrevistados  afirmou  que  a  atitude  pesquisadora  é  contínua, 

principalmente  a busca por  referências. Trata‐se de uma  atividade que  faz parte do  seu dia‐a‐dia, 

como mencionou  um  dos  entrevistados:  “A  pesquisa  é  contínua,  porque  a  gente  é  designer  e  tá 

pesquisando o tempo todo.” 

Nesse  sentido,  percebeu‐se  uma  pró‐atividade  do  designer  de  pesquisar  constantemente  e  não 

somente sob demanda. Essa característica está fortemente alinhada com o fato do metaprojeto ser 

também  uma  reflexão  que  vai  além  do  projeto.  Essa  reflexão  faz  com  que  haja  um  aprendizado 

contínuo a cada ciclo metaprojetual. 

No entanto, está na realidade das empresas, consultorias e escritórios lidar com prazos. Dessa forma, 

há um momento em que os designers precisam encerrar a pesquisa e utilizar todos os conhecimentos 

obtidos para  colocar em prática o projeto. Nas entrevistas não  foi possível  identificar quando esse 

momento acontece, o que possivelmente está relacionado à abordagem por eles utilizada, ou seja, o 

metaprojeto, em que pesquisa e projeto se fundem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera‐se que o objetivo deste  trabalho, de discutir a utilização da pesquisa metaprojetual por 

designers em  atuação no mercado,  foi  respondido,  visto que o design  contemporâneo procura na 
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atitude pesquisadora os insights para a solução que estão perseguindo.  

O metaprojeto e a pesquisa metaprojetual foram identificados como parte das práticas dos designers 

que  atuam  no mercado,  ou  seja,  configura‐se  como  uma  alternativa  para  atuar  em  um  contexto 

complexo  e  dinâmico.  Essa  identificação  foi  possível  através  da  análise  de  algumas  características 

apontadas pelos entrevistados, especialmente o fato de não haver distinção temporal entre as fases 

de pesquisa e projeto. Essa é justamente a abordagem de metaprojeto que propomos neste trabalho, 

segundo  a  qual  o metaprojeto  diz  respeito  à  uma  plataforma  de  conhecimentos  que  implica  um 

deslocamento do projeto, mas que, ao mesmo tempo, faz parte do projeto. 

Essa  plataforma  de  conhecimentos  tem  como  base  a  própria  pesquisa,  uma  vez  que  os 

conhecimentos  são  advindos  e  fundamentados  na  pesquisa  e  são  utilizados  para  a  melhor 

compreensão da realidade e do problema. 

A  pesquisa  proporciona  também  uma  contínua  reflexão  sobre  e  para  além  do  projeto,  o  que  foi 

constatado  através  da  atitude  pró‐ativa  do  designer  como  pesquisador,  que  busca  informações  e 

conhecimentos  não  somente  sob  demanda, mas  constantemente.  O metaprojeto,  nesse  sentido, 

apresenta‐se como um espaço de questionamento sobre o problema e sobre o cenário atual. 

A discussão sobre a amplitude da pesquisa importa na medida em que a pesquisa ajuda o designer na 

compreensão do mundo e da realidade complexa, mas é o projeto que consegue colocar em prática a 

solução a que se propõe. Dessa forma, é relevante entender que há um abismo entre a pesquisa e o 

projeto. O metaprojeto é a tentativa de estabelecer essa ponte. 

Por  fim,  confirma‐se  o  papel  do  metaprojeto  como  uma  ponte  entre  um  agir  de  design  mais 

operacional para um agir de design mais estratégico que articula conhecimentos e pessoas, dentro e 

fora  da  organização,  para  acessar  e  simular  a  realidade  em  que  vai  agir.  A  pesquisa  atua  como 

elemento central desse processo, organizando a plataforma de conhecimentos necessários para o agir 

estratégico. 

A atitude pesquisadora foi percebida nas entrevistas realizadas com designers atuantes no mercado. 

No entanto, é uma limitação do método o fato de os resultados de uma pesquisa desta natureza não 
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poderem ser generalizados. Sugere‐se, para pesquisas  futuras, a utilização de métodos de pesquisa 

que procurem confirmar esses resultados de forma mais ampla. 
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RESUMO 
O  tema  deste  artigo  é  a  força  da marca  no mercado  pós‐moderno.  A  investigação  se  baseia  em  pesquisa 
bibliográfica.  O  objetivo  é  identificar  os  fatores  que  contribuíram  para  que  a  marca  continuasse  a  se 
desenvolver e a estender sua influência no mercado pós‐moderno apesar de sua história conturbada por crises. 
O estudo nos permite concluir que a  força da marca no mercado pós‐moderno depende da  síntese de  suas 
dimensões semiótica, relacional e evolutiva em um projeto de sentido claro, relevante e atraente. Contudo, a 
natureza semiótica da marca permeia todas as suas dimensões e se mostra determinante no funcionamento de 
cada uma delas. A  força da marca pós‐moderna depende, principalmente, de  seu potencial  simbólico  e do 
efeito interpretativo que provoca na experiência do público com ela. 
PALAVRAS‐CHAVE: Marca. Força. Pós‐modernidade. Semiótica. Design. 
 
 

ABSTRACT  
The  theme  of  this  article  is  the  strength  of  the  brand  in  the  postmodern market.  The  research  is  based  on 
literature.  The  goal  is  to  identify  the  factors  that  contributed  to  the  brand continuity  in  developing  and 
extending its influence in the post‐modern market despite its troubled history by crises. The study allows us to 
conclude  that  the  strength of  the brand  in  the postmodern market depends on  the  synthesis of  its  semiotic, 
relational and evolving dimensions  in a clear sense of design,  relevant and attractive. However,  the semiotic 
nature of  the brand permeates all  it's dimensions and shows  itself determining  to  the  functioning of each of 
them. The strength of postmodern brand depends mainly on its symbolic potential and interpretive effect it has 
on the public's experience with it. 

KEY‐WORDS: Brand. Strength. Postmodernism. Semiotics. Design. 
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1 INTRODUÇÃO 

Até  1973,  a marca  cumpria  o  papel  humilde  de  nomear,  identificar  e  diferenciar  produtos.  Sua 

atuação  se  restringia  aos médios  e  grandes  centros  comerciais  devido  às  limitadas  possibilidades 

técnicas de difusão da  comunicação publicitária, à  legislação  rigorosa e proibitiva e ao monopólio 

público do audiovisual. Contudo, até então o desenvolvimento da marca se deu com  tranquilidade 

apoiado pelo  rompimento  com os modos  tradicionais,  rurais e artesanais de  consumo  (SEMPRINI, 

2010).  Cardoso  (2004)  explica  que  nessa  época  a  sociedade  vivia  uma  espécie  de  neutralidade 

intelectual  em  relação  ao  consumo  desenfreado  e  um  consenso  implícito  no  qual modernidade, 

progresso  e  produção  em massa  andavam  de mãos  dadas  e  eram  palavras  de  ordem.  Conforme 

Morin;  Wulf  (2002)  e  Santos  (2006),  em  prol  de  objetivos  capitalistas,  o  discurso  mecanicista 

disseminava a  fábula do progresso como construtor de um mundo melhor. Tal  ideia  trazia consigo 

promessas  sedutoras de avanços por meio da  ciência, da  técnica e da  indústria que  confeririam à 

humanidade  conforto,  bem‐estar  e  um  futuro  brilhante  firmado  na  emancipação  individual,  na 

secularização geral dos valores e na diferenciação do verdadeiro, do belo e do bom. 

Nos anos seguintes a economia passa por sucessivos períodos de crise e crescimento e a marca vive 

uma história  tumultuada. As  crises  geram mudanças para  além dos mercados e questionamentos 

acerca do discurso mecanicista. Surge a crítica à sociedade de consumo e à necessidade do supérfluo 

promovida por ela. A marca não conta mais com a ingenuidade do consumidor compulsivo que, até 

então,  sustentava  as  vendas  sem  grandes esforços  (CARDOSO, 2004).  Segundo  Semprini  (2010),  a 

fraca exploração do potencial da marca nos negócios a limita a conviver com baixos rendimentos e a 

esperar,  inerte,  por melhoras  na  economia.  A  partir  de  1985  acontece  um  grande  crescimento 

econômico,  é  dissolvido  o  monopólio  público  do  audiovisual,  cresce  a  oferta  de  suportes  de 

comunicação televisiva e de rádio e a comunicação publicitária vive um importante desenvolvimento. 

A  publicidade,  cujo  foco  sempre  foi  o  objeto  à  venda,  coloca  a marca  como  protagonista.  Esta  é 

tratada, pela primeira vez, como uma entidade autônoma de comunicação e não como um elemento 

meramente auxiliar para um produto ou serviço. 

Após  1990  a  estrutura  da  sociedade  moderna  sofre  grandes  transformações.  Bauman  (2001) 

esclarece que a modernidade do  início do século XX, marcada pelo capitalismo pesado do período 

fordista, dava às pessoas um modelo sólido de mundo que não se  limitava às relações de trabalho 

dentro das fábricas. Ditava, implicitamente, valores absolutos, regras para a vida,  limites do certo e 
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do errado, padrões corretos de comportamento e tudo o que caracterizava um projeto de vida digno. 

Na década de 1990 a modernidade perde sua  forma rígida, tornando‐se  fluida,  líquida. A  transição 

para o que Bauman (2001) denomina pós‐modernidade traz um mundo cheio de oportunidades onde 

poucas  coisas  são predeterminadas e menos ainda  irrevogáveis. A  identidade é muito  importante 

nesse mundo, mas esta não é mais herdada da comunidade, nação, estrutura política, econômica e 

religiosa às quais se pertence. É uma construção do indivíduo. 

Todo  homem  é  um  ser  sígnico  capaz  de  conferir  significados  às  coisas,  inclusive  a  si  próprio,  de 

construir signos de qualquer natureza e disseminá‐los por meio de algum empenho e do emprego de 

estratégias  adequadas  (MAZZON, 2012). Nesse  sentido,  cada pessoa  está  apta  a  criar  sua própria 

identidade. Contudo, Moraes (2011) aponta que a complexidade desse processo está na insegurança 

de fazê‐lo do nada. O homem pós‐moderno não possui diretrizes que apontem a forma mais feliz de 

ser, nem quem decida as escolhas mais acertadas ou os objetivos dignos de serem perseguidos. Além 

disso,  tem que passar a  vida  inteira  redefinindo  sua  identidade, pois nada é  sólido,  tudo está em 

constante mutação. Os  estilos de  vida  e o que  é  considerado bom ou  ruim,  atraente  e  tentador, 

mudam numerosas vezes em curtos espaços de tempo. 

Esse panorama  impele as pessoas numa busca contínua por modelos de vida, que, por sua vez, se 

reflete no  consumo  e o  reformula. O propósito da  atividade  consumista não  está mais  em  saciar 

necessidades,  mas  desejos.  Assim,  a  comunicação  corporativa  abandona  a  lógica  objetiva  dos 

produtos em benefício de estilos de vida, afirmando‐se social e psicologicamente. Vamos às compras 

pelo que gostaríamos de ser. O que vestimos e possuímos são os meios pelos quais comunicamos a 

imagem que queremos ter e tentamos convencer os outros de que a temos. A pós‐modernidade é 

obcecada  por  valores  que  o  consumidor  busca  incorporar  por meio  dos  objetos  (RAPOSO,  2008; 

NIEMEYER, 2007). 

Nesse contexto, a mera  informação das vantagens  funcionais do produto  já não satisfaz e a marca 

vive uma metamorfose. Passa a  integrar dimensões que excedem a  realidade do que é oferecido, 

criando  associações  e  expectativas,  estimulando  e  seduzindo  o  consumidor  (REIMAN,  2013). 

Conforme Travis (2000), a marca é transportada do campo da  lógica para o das emoções. Mais que 

identificar e distinguir o objeto que  representa, ela precisa  comunicar  valores  sociais pretendidos 

pelo  consumidor, estabelecendo uma  relação emocional  capaz de  influenciar decisões de  compra. 

Segundo Malaguti  (2013), desejos e carências humanas são  incorporados nos objetos, associados a 
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valores que sustentam e estimulam o fortalecimento do estilo de vida em um determinado momento 

histórico.  Assim,  a marca  transforma  seu  objeto  em  uma mensagem  fora  dele  próprio  e  de  sua 

materialidade. 

Entre 1995 e 2000, entendida como protagonista  social, a marca ultrapassa a esfera do comércio. 

Sua  lógica é aplicada a distintos discursos  sociais que  circulam no espaço público,  tais  como o da 

cultura, das mídias, da política, do espetáculo e do humanitário. A atenção coletiva volta‐se para a 

influência da marca sobre os diversos âmbitos socias e a torna tema de estudos e do debate público. 

Contudo, em 2001 uma série de acontecimentos históricos ‒ estouro da bolsa, recessão econômica, 

atentados  em Manhattan  e  a  guerra  no  Iraque  ‒  dá  inicio  a  uma  crise  econômica  e  social  sem 

precedentes (SEMPRINI, 2010). 

Conforme Santos  (2006), a confiança na capacidade do modelo econômico  liberal de assegurar um 

crescimento perpétuo é desmentida pela  realidade da crise. Ele concentra as  riquezas geradas nas 

mãos  dos mais  abastados,  intensifica  as  diferenças  locais,  a  pobreza,  o  desemprego,  problemas 

ambientais e de saúde pública, reduz a qualidade de vida das classes médias, torna a educação de 

qualidade menos  acessível,  promove o  egoísmo, o  cinismo  e  a  corrupção,  fortalecendo‐se  desses 

fatores negativos para atender a interesses financeiros. 

Denúncias de trabalho infantil, estratégias de manipulação, escândalos ligados à segurança alimentar 

e à saúde pública contribuíram para criar um clima de suspeita que abala o mundo das empresas e, 

frequentemente,  responsabiliza as marcas. O que entrou em crise não  foi exatamente a dimensão 

comercial da marca, mas a credibilidade da marca em sua missão de reintroduzir sentido nas práticas 

de consumo, de propor bens e serviços realmente inscritos nos projetos de vida dos indivíduos. Sem 

escolha,  as  pessoas  continuam  a  consumir.  As  marcas  continuam  a  se  desenvolver 

quantitativamente,  a  estender  sua  influência  em  territórios  sempre mais  vastos  e  diversificados. 

Entretanto, se encontram em um cenário polêmico que têm dificuldade de dominar. A confiança nas 

empresas está em baixa e sob constante  julgamento. Para entender que  fatores contribuíram para 

que  a marca  continuasse  a  se  desenvolver  e  a  estender  sua  influência  no mercado  pós‐moderno 

apesar  de  sua  história  conturbada  por  crises,  é  preciso  estudar  as  dimensões  fundamentais  que 

estruturam a noção geral de marca e permitem captar sua lógica de funcionamento: suas naturezas 

semiótica, relacional e evolutiva (SEMPRINI, 2010). 
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A natureza semiótica da marca 

O significado do termo signo é, ao mesmo tempo, signo e desenho: signo como unidade mínima de 

sentido e desenho como forma construída (COSTA; RAPOSO, 2010). De acordo com Niemeyer (2007), 

signo  é  qualquer  coisa  que  represente  uma  outra  coisa  para  alguém  dentro  de  um  contexto.  Ele 

possui um caráter de representação, de estar em lugar de algo que ele não é propriamente, atuando 

como mediador  entre  o  objeto  ausente  e  o  intérprete.  Na  semiótica  peirciana  encontra‐se  uma 

valiosa fonte para a análise de signos. Para Casa Nova; Paulino  (2009), esta teoria abarca questões 

relativas à percepção e à cognição, suas causas, seus processos e suas formas sígnicas.  

Pinto  (2009) define a semiótica como um ponto de vista sobre o signo e a construção de sentido; 

uma pragmática que pensa a linguagem – qualquer organização de signos verbais ou não verbais que 

produza significado – em operação nos contextos, sem desvinculá‐la de suas condições de produção 

e recepção. Tal como a marca, segundo Romanini (2006), somente após a segunda metade do século 

XX, a semiótica peirciana ganhou a atenção de pesquisadores de diversas áreas. Teorias rígidas, de 

base  estruturalista,  não  foram  capazes  de  responder  às  questões  surgidas  com  a  crise  dos 

paradigmas e a complexidade pós‐moderna. As ideias metafísicas da semiótica se mostraram aptas a 

construir  uma  nova  visão  de  mundo  mais  coerente  com  os  desafios  contemporâneos  de 

comunicação. 

A teoria semiótica nos habilita a penetrar no movimento  interno das mensagens, o que nos 
dá a possibilidade de compreender os procedimentos e  recursos empregados nas palavras, 
imagens, diagramas, sons e nas relações entre eles, permitindo a análise das mensagens em 
vários níveis. (SANTAELLA, 2005, p. 47‐48) 

 
A marca  é  um  signo  sensível,  simultaneamente  verbal  e  visual  e,  como  todo  signo,  sua  função  é 

significar. A  formação do significado na mente do receptor por meio da  interação com o signo nos 

leva do campo sensorial ao campo mental, o que envolve a semiótica e a psicologia (COSTA, 2011). 

Para  Semprini  (2010),  a  natureza  semiótica  da marca  consiste  em  sua  vocação  para  construir  e 

veicular significados. É a capacidade de selecionar corretamente os elementos no interior do fluxo de 

significados que cruza o espaço social, organizá‐los em uma narração pertinente e atraente e propô‐

la ao público como um mundo possível. Um mundo possível é uma construção de sentido altamente 

organizada  na  qual  confluem  elementos  narrativos,  fragmentos  de  imaginário,  referências 

socioculturais, elementos arquétipos e qualquer outro componente que possa contribuir para tornar 

este mundo significativo para o destinatário. 
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A construção de mundos possíveis é complexa, está submetida à constante avaliação do público e à 

sua  comparação  com projetos de  sentido  concorrentes. A  sociedade pós‐moderna está dominada 

por preocupações eminentemente semióticas. Para que seja reconhecida pelo público, uma proposta 

de sentido deve comunicar valores sociais pretendidos por ele, traduzindo seus desejos. Além disso, 

para não se  tornar ultrapassada ou menos atraente que as propostas de outras marcas, precisa se 

adequar constantemente às mudanças do contexto em que está inserida (NIEMEYER, 2007). 

A natureza relacional da marca 

A natureza relacional da marca possui uma dimensão inter‐subjetiva e uma dimensão contratual que 

estão  presentes  a  todo  momento  no  funcionamento  concreto  das  marcas,  mas  ocorrem  em 

momentos  diferentes  do  desenvolvimento  do  projeto  de  sentido.  A marca  é  o  resultado  de  um 

processo  contínuo de  trocas e negociações que  implica diversos papéis de um grande número de 

atores pertencentes a três pólos. O primeiro pólo é o da produção, que agrupa todas as  instâncias 

que detêm algum grau de poder de decisão sobre as manifestações da marca, tais como presidente, 

diretores, administradores e demais protagonistas da própria empresa, profissionais de marketing, 

consultores, publicitários e outros (SEMPRINI, 2010). 

Conforme Niemeyer (2007), o designer e todos os atores do pólo da produção se articulam e lançam 

mão dos conhecimentos que detêm em diferentes âmbitos para dar forma à marca e carregá‐la dos 

elementos que viabilizarão a comunicação do seu projeto de sentido. De acordo com Costa (2011), os 

elementos que  integram o sistema da marca estão  interrelacionados e se modificam mutuamente. 

Por meio deles são  transmitidas numerosas  formas de comunicação corporativa que  influenciam a 

imagem formada pelo público da marca e daquilo que ela representa. Qualquer mudança em um dos 

elementos provoca mutações – para melhor ou para pior – nos demais componentes do sistema e na 

vida da marca. O bom  funcionamento do  sistema  requer que  cada  ator empenhado na produção 

trabalhe em função do todo a fim de aumentar a eficiência. 

O  projeto  de  marca  sistematizado  pelo  pólo  da  produção  é  recebido  pelo  segundo  pólo,  o  da 

recepção, que o lê, interpreta, filtra e avalia em que medida ele pode contribuir com seus projetos e 

necessidades e oferecer respostas às suas perguntas. Uma marca é sempre um projeto de sentido, 

uma  construção  semiótica,  que  somente  cumpre  sua  função  de  significar  após  ser  submetida  à 

interação  interpretativa com o público‐alvo. Dessa maneira, o  receptor participa da construção da 

imagem da marca (SEMPRINI, 2010). 
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De acordo com Raposo (2008), um projeto de marca pós‐moderna não pode pensar a comunicação 

direcionada,  exclusivamente,  ao  seu  público‐alvo.  O  campo  dos  receptores  não  se  restringe  aos 

consumidores potenciais da marca, é também composto por outros protagonistas que se interessam 

pelo projeto de marca por motivos distintos e que o julgam e contribuem para a legitimação ou não 

de sua relevância.  

A mensagem percorre, por diferentes canais, caminhos até chegar ao seu público‐alvo, mas 
não se restringe a esse. O projeto de design pode envolver desde o cliente que contratou o 
serviço até o usuário ou consumidor final, passando por fornecedores e pessoas que estarão 
envolvidas  na  comercialização  e  na  difusão  do  produto  gerado.  Portanto,  o designer  deve 
conhecer as  intenções, metas, exigências e  limitações do seu cliente e se preocupar com as 
características geográficas,  temporais e socioeconômicas não só do usuário visado, mas até 
mesmo  da  comunidade  em  geral,  e  daqueles  que  dificilmente  se  aproximarão  de  fato  do 
produto. (NIEMEYER, 2007, p.29) 

 
A imagem da marca é, ao mesmo tempo, uma construção coletiva e individual, pois o mundo mental 

do  receptor  inclui  particularidades  de  sua  bagagem  pessoal. Dentre  elas  estão  sua  subjetividade, 

sensibilidade e escala de valores; suas vivências, necessidades, expectativas, aspirações e fantasias; 

seus  impulsos,  desejos,  instintos  e  preconceitos. O  potencial  de  julgamento  de  cada  indivíduo  é 

influenciado  pela  estrutura  particular  de  seu mundo mental,  que  configura  uma  espécie  de  pré‐

imagem diante de novas marcas. É nessa interação que nossas relações materiais diretas convertem‐

se em sensações, experiências e emoções, tornando‐se produtos da imaginação (COSTA, 2011). 

A  percepção  da marca  dependerá  do  julgamento  a  que  for  submetida,  por  isso,  o  repertório  do 

mundo mental  do  receptor  é  determinante  para  o  sucesso  de  um  projeto  de  sentido.  Assim,  o 

público assume um  importante papel no processo de construção da  imagem da marca. Portanto, é 

necessário que o pólo da produção construa o signo marca como ele deve ser para se apresentar a 

uma mente  e  gerar um  efeito  interpretativo  consistente  com  aquele  visado no projeto de design 

(NIEMEYER, 2007). 

Providência (2008) considera a divisão da construção da imagem entre as organizações e os públicos 

um  fenômeno muito  frágil,  por  vezes mais  construído  pelo  receptor  do  que  pelo  emissor  e  que, 

consequentemente, resulta de sinergias culturais da sociedade que as marcas não podem dominar 

totalmente. Nesse sentido, Costa (2011) aponta a consulta dos receptores por meio de pesquisas e 

auditorias globais de imagem como uma ferramenta de grande contribuição para a compreensão de 

satisfações,  frustrações  e  expectativas  vivenciadas  pelo  público  na  relação  com  a  marca  e  de 
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questões  relativas  à  imagem  mental  da  marca  que  não  podem  ser  captadas  pela  intuição 

profissional. 

O terceiro pólo é o do contexto geral, que abarca toda a atmosfera na qual a marca está  inserida: 

histórica, cultural, política, social, mercadológica, religiosa e etc. É em seu interior que se organiza o 

processo de  troca entre o pólo da produção e o da  recepção. O  contexto desempenha um papel 

decisivo na  construção do projeto de marca e deve  ser entendido e  tratado  como um verdadeiro 

protagonista.  Algumas  exigências  de  ordem  geral  se  configuram  como  imposições,  tais  como  as 

regras  estabelecidas  pelos  poderes  públicos  relacionadas  à  defesa  da  saúde  do  consumidor  e  do 

meio  ambiente.  Mas  o  contexto  também  pode  impor  tendências  de  ordem  mais  simbólica  ou 

cultural,  que  funcionam  para  as marcas  tanto  como  fonte  de  inspiração  quanto  de  reivindicação 

(SEMPRINI, 2010).  

Para Gobé  (2002), design não é apenas um meio pelo qual as marcas se expressam e se conectam 

aos  clientes.  É  um  reflexo  do  ecossistema  humano. Niemeyer  (2007)  destaca  que  os  signos  têm 

vinculação cultural e que os objetos que representam devem ser entendidos como unidades culturais 

e considerados segundo o contexto em que se dá o processo comunicacional. Nesse sentido, uma 

marca  será  interpretada  de  formas  diferentes  quando  circular  por  culturas  distintas.  O  pólo  da 

produção precisa estar atento ao  contexto geral,  conhecer o grupo  cultural em que a marca  será 

inserida e mapear suas tradições, costumes, valores, religiões, características políticas e econômicas 

para  conseguir  atender  às  suas  exigências  e  se  adaptar  às mudanças.  Ignorar  o  contexto  pode 

prejudicar um projeto de marca, demandando ajustes futuros, ou até mesmo levá‐lo ao fracasso.  

Outro aspecto de extrema importância da natureza relacional da marca é a sua dimensão contratual. 

No contexto comercial, a troca de base é a de bens ou serviços por dinheiro. Mas na lógica de marca 

está sempre implícita uma promessa de sentido e valor. O público estabelece contratos com marcas 

nas quais reconhece uma promessa que corresponde aos seus desejos e ao seu projeto de vida. Para 

que a noção de contrato adquira todo o seu sentido, as trocas de sentido e valor devem se repetir no 

tempo. A dimensão contratual é muito  importante, pois  inscreve a marca na duração e a obriga a 

uma  regularidade  e  continuidade  temporal.  Logo,  o  contrato  implica  uma  noção  de  fidelidade 

(SEMPRINI, 2010). 

Providência  (2008)  corrobora  este  pensamento  ao  dizer  que,  hoje,  o  valor  das  coisas  trata, 

sobretudo, do  valor da  sua promessa  simbólica, do  valor  conotativo dos argumentos que  lhe dão 
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sentido.  Esse  valor,  associado  à  marca,  é  de  natureza  cultural  e  reside  na  cabeça  de  quem  o 

decodifica,  interpreta  e  compreende,  condição  necessária  para  que  o  adquirira.  Conforme  Gobé 

(2010), o nível de confiança na marca se baseia no fato de não haver desconexão entre a promessa e 

a experiência. Quando uma promessa é descumprida, o contrato entre pessoas e marcas é quebrado. 

Muitas marcas são cegadas pela ideia de que uma grande quantidade de mídia e dinheiro aumentará 

as  vendas  de  seus  produtos  genéricos  ou  de  qualidade  inferior.  Porém,  até  mesmo  a  melhor 

comunicação  será  prejudicada  se  o  produto  não  corresponder  à  promessa  que  o  consumidor 

reconheceu. 

Uma  marca  sem  uma  grande  empresa  por  trás  dela  não  é  nada  mais  que  um  grafismo  sem 

significado. Produtos  inovadores e de qualidade serão anônimos e desconexos sem uma marca que 

os  represente  e  lhes  dê  significado.  Um  produto  sem  imagem  de marca,  sem  uma missão,  não 

significa muito. Mas, para gerar o valor de uma marca e sua potente  imagem pública, é necessário 

que o significado contido na promessa da marca seja concreto na realidade da empresa, produto ou 

serviço representado por ela (COSTA, 2011). 

Todavia, mesmo  uma  empresa  bem  intencionada  no  cumprimento  da  promessa  corre  o  risco  de 

confundir os termos do contrato que ligam o público à marca. De acordo com Semprini (2010), esse 

tipo  de  confusão  não  é  raro  e  costuma  acontecer  quando  a marca  não  concebe  os  termos  do 

contrato da mesma maneira que seu público, ou quando ela não sabe identificar, entre esses termos, 

aqueles  que  realmente  têm  sentido  para  o  receptor. A  compreensão  e  constante  análise  do  seu 

contrato é um aspecto crucial da vida de uma marca. 

A natureza evolutiva da marca 

A  terceira  e  última  dimensão  chave  da marca  contemporânea,  conforme  Semprini  (2010),  é  sua 

natureza evolutiva. A marca uma entidade viva, em constante evolução, pois é sensível a  todas as 

mudanças de  seu ambiente. Esse aspecto dinâmico deve‐se, em parte, às modalidades  relacionais 

que participam de sua criação e aos numerosos e  instáveis protagonistas envolvidos na construção 

de um projeto de marca. Raposo (2008) aponta que o entendimento do percurso histórico da marca 

é de extrema  importância, para os designers, pois ela é um como  instrumento antropológico, que 

acompanha, em nível funcional e simbólico, as mudanças humanas decorrentes das transformações 

culturais, sociais, econômicas e tecnológicas. 
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Semprini (2010) alerta que entender a marca como uma constante evolução nos leva, naturalmente, 

a olhar para o  futuro. Porém, não  significa que devemos  renegar o passado. Destacar a dimensão 

dinâmica e evolutiva da marca permite, igualmente, lembrar que uma marca se inscreve no tempo e, 

principalmente, no seu passado. Quase sempre as marcas estão concentradas no presente imediato, 

pois  a  concorrência  e  a  saturação  dos mercados  as  obrigam  a  supervisionar  continuamente  seu 

contexto imediato. Mas a primeira fonte de legitimidade e de criatividade para um projeto de marca 

é seu passado. Uma marca de prestígio é, antes de tudo, uma marca que sabe perenizar seu projeto 

e perdurar no tempo.  

Reiman  (2013) aponta que são  incontáveis os casos de empresas que estão voltando às suas raízes 

para encontrar a origem de sua aspiração, distinção e sentido. Toda organização tem potencial para 

encontrar  poder  indescritível  em  suas  raízes,  uma  vez  que  é  delas  que  as  empresas  e  as marcas 

começam a crescer. Também é onde pode ser encontrada a característica fundadora da empresa e 

onde o sentimento matriz, a semente da organização, foi originalmente plantado. É nas raízes que se 

descobre e recupera o que torna uma marca única, poderosa e preciosa. O passado de uma marca é 

o local de sua história e identidade. Uma marca deve evoluir sem deixar de ser o que é, equilibrando 

flexibilidade  e  capacidade  de  se  adaptar  às mudanças  do  sistema  com  fidelidade  ao  seu  projeto 

inicial. 

Conforme  Semprini  (2010), o último  aspecto da natureza dinâmica das marcas  é  sua  tendência  à 

entropia,  agravada,  na  contemporaneidade,  pelas  condições  de  concorrência  e  saturação  dos 

mercados.  Toda marca que  reduz  sua  taxa de  inovação e  criatividade, ou que não  responde  com 

rapidez aos desafios da concorrência e às mutações do contexto, entra em declínio.  Isso acontece 

porque uma marca para de alimentar a  relação que a mantém  ligada a seu público,  fragilizando o 

contrato. Para o autor, sob este ponto de vista, a entropia tendencial lembra à marca que ela é uma 

construção  cultural.  Como  tal,  sua  natureza  semiótica  a  obriga  a  produzir  significados 

permanentemente, a renovar seu projeto e sua imagem para não cair no esquecimento. 

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de sua história conturbada por crises e da fragilização de sua  legitimidade e credibilidade, a 

marca  continua  a  se  desenvolver  e  a  estender  sua  influência  no  mercado  pós‐moderno.  A 

permanência  secular  da marca  na  sociedade  e  a  sustentação  de marcas  específicas  no mercado 
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mesmo  sob  a  ação  de  críticas,  demonstram  que  a  noção  de  ciclo  de  vida  que  conduz, 

inexoravelmente, ao declínio, não se aplica às marcas. O declínio e até mesmo o desaparecimento de 

marcas são resultado de um projeto de sentido deficiente, uma má gestão da marca e uma  leitura 

incorreta de sua lógica e do cenário estratégico no interior do qual ela evolui e se transforma, além 

de  falta de  inovação e criatividade. Para a construção de marcas  fortes no cenário pós‐moderno é 

imprescindível  a  síntese  de  suas  dimensões  semiótica,  relacional  e  evolutiva  em  um  projeto  de 

sentido  claro,  relevante  e  atraente  para  o  público.  Contudo,  a  natureza  semiótica  da  marca  é 

preponderante, pois permeia todas as suas dimensões e  influencia no funcionamento de cada uma 

delas. Assim, a força da marca pós‐moderna depende, principalmente, de seu potencial sígnico e do 

efeito interpretativo que provoca na experiência do público com ela. 
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RESUMO 
Este  artigo  discute  a  capacidade  do  branding  como  ferramenta  de  atuação  direta  no  comportamento  da 
sociedade. Questionamentos de condutas tão marcadas pela dualidade do certo ou do errado, do bem e do mal, 
numa atualidade na qual as marcas transformaram‐se em indicadores de identidade e afirmação. Observamos, 
assim, a busca  incessante do design para entregar novos discursos (verbais e visuais) para as marcas a fim de 
gerar visibilidade e disseminar o  seu valor. Diante da constatação de Semprini  (2008), em que a marca pós‐
moderna é um projeto de sentido capaz de gerar um universo de significados para seu público de interesse, é 
analisado o case de redesign da empresa bélica Kalashnikov, reconhecida mundialmente pela comercialização 
do  rifle de assalto AK‐47. Após o  redesign de  toda a comunicação visual da  instituição, o grupo posiciona‐se 
com um novo discurso para uma nova versão do patrimônio simbólico e legado de sua linha de produtos. Esse 
discurso é expresso no novo slogan “Arma da Paz” (“Protecting Peace”, em inglês), que, na sua tradução para o 
russo, pode significar também “Armas do Mundo”. Tal posicionamento afirma que o uso das armas serve para 
promover  a  atmosfera  pacífica  ao  redor  do  mundo,  permitindo  que  os  diferentes  povos  protejam  a  sua 
liberdade e o direito de viver em paz. Dessa forma, o papel do designer como criador e disseminador de um 
discurso  que  permeia  questões,  não  só  do  funcionamento  de  consumo,  mas  do  funcionamento  ético  de 
ideologias,  traz  o  questionamento  sobre  a  intencionalidade  e  a  imparcialidade  na  construção  de  uma 
identidade. 
PALAVRAS‐CHAVE: AK‐47, design, branding. 
 
 
ABSTRACT 
This paper deals with branding capacity as a tool for directly approaching social behaviors, questioning conducts 
featuring  the duality of  right or wrong, of good or bad,  in a contemporaneity  in which brands are made  into 
affirmation and identity indicators. An incessant search for design is then established to deliver new discourses 
(both verbal and visual) for brands to generate visibility and disseminate their value. In the view of semiologist 
Semprini,  according  to  which  the  post‐modern  brand  is  a  project  of  sense  able  to  generate  a  universe  of 
meanings  for  their public of  interest,  the  redesign  case of  the  firearms  company, Kalashnikov,  internationally 
renowned  for  producing  and  selling  the  AK‐47  assault  rifle,  is  analyzed.  After  the  organization’s  visual 
communication was  fully  redesigned,  the group positions  itself with a new discourse  for a new version of  the 
symbolic heritage and legacy of their line of products. This discourse is expressed in the new slogan “Protecting 
Peace”, which when  translated  into Russian also means “World Weapons”. This positioning  reaffirms  that  the 
use of guns  is able  to promote a peaceful  environment around  the world, as  it  enables different peoples  to 
protect  their  freedom  and  their  right  to  live  in  peace.  Therefore,  the  designer  plays  the  role  of  creator  and 
disseminator of a discourse permeated with  issues and questions,  that deals not only with how consumption 
works, but also with how  ethics and  ideologies work,  thus  featuring questions on  the  intentionality and  the 
impartiality of the construction of an identity. 

KEY‐WORDS: AK‐47, design, branding. 
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A firearm must be beautiful like a woman, it must fit your hands perfectly 

and make you want to take it! – Mikhail Kalashnikov1 

1 INTRODUÇÃO 

O  branding  e  a  comunicação  visual  são  ferramentas  indispensáveis  para  o  sucesso  e  a 

sustentabilidade  de  uma  instituição.  Toda  organização  que  deseja  influenciar  uma  audiência  e  se 

destacar em setores competitivos precisa de uma identidade que esteja presente na vida das pessoas. 

A preferência por determinada marca é consequência do nosso processo intuitivo de pertencimento 

e associação. Identificamo‐nos como  indivíduos dentro de grupos de  iguais. Isso fica muito claro ao 

analisarmos  as  tribos,  as  religiões  ou  a  escolha  por  paradigma  de  vida  específico. Nesse  sentido, 

percebemos que dizer não a um grupo de marcas automaticamente nos insere em outro grupo. 

Observamos,  assim,  o movimento  contínuo  de  designers  engajados  na  construção  de  narrativas 

(verbais  e  visuais)  para  as mais  diversas  instituições  e  propósitos  a  fim  de  gerar  reconhecimento 

instantâneo de um conceito ou de um produto. O movimento, cada vez mais impulsionado a um alvo 

específico, enaltece os benefícios intangíveis de um produto, sendo esses, em alguns casos, maiores 

do que a própria finalidade. Por esse caminho, o semiólogo Andrea Semprini (2006) afirma também 

que “a marca pós‐moderna é uma entidade semiótica, baseada no universo dos serviços, dotada de 

um projeto de sentido capaz de gerar um universo de significados para seu público de  interesse”. 

(SEMPRINI, 2006, p. 124) 

Sendo assim, o que realmente importa no contexto atual em que as marcas estão inseridas? Como as 

instituições enxergam o seu papel e constroem discursos autênticos e coerentes que se conectam às 

pessoas? 

O  teórico  e  designer  Steven  Heller  (2010),  em  seu  livro  sobre  o  uso  do  branding  nos  Estados 

totalitários,  Iron  Fists  (2010),  discorre  sobre  o  processo  do  branding  como  uma  construção  de 

estímulos  contínuos,  sendo  esses,  em  alguns  casos,  elaborados  superficialmente  com  base  em 

artimanhas publicitárias. Vejamos:  

O objetivo do branding não é apenas aumentar a visibilidade no mercado e disseminar o valor intrínseco 
de uma  ideia ou produto, mas  também para  se  infiltrar no  subconsciente  a  fim de desencadear um 
comportamento  contínuo. O  objetivo  real  de  uma marca  não  é  criar  ‘consumidores  educados’, mas 
capturar a sua lealdade. Se esse processo requer o envolvimento de alguma artimanha ou falácia, então 
artimanha e falácia serão. (HELLER, 2010, p. 8) 

																																																								
1 KALASHNIKOV CONCERN, 2014. Disponível em: <http://kalashnikovconcern.com/en/>. Acesso em: 1º jun. 2015. 
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Como avaliar essas constatações de Heller valendo‐se de produtos que  interferem diretamente na 

própria existência do ser humano, nas relações de poder e na disputa entre grupos divergentes? 

Recentemente, uma poderosa empresa bélica nos  confrontou  com  suas estratégias de  redesign e 

identidade quando  reposicionou  seu produto  clássico,  a  arma AK‐47,  em um  jogo onde matar  se 

opõe a sobreviver, e a guerra aparece como necessidade de liberdade. A AK‐47 é considerada a arma 

dos campos de batalha do século XX. 

Criada  pela  necessidade  de  sobrevivência  em  meio  a  uma  guerra,  tal  arma  permitiu  o 

empoderamento de grupos e comunidades nos maiores duelos dos últimos tempos. Após 68 anos de 

sua invenção, essa recebe um projeto de ressignificação, por meio de um novo discurso de design de 

identidade, no qual a arma, mantendo a  sua  “função original”, objetiva a promoção da paz. Uma 

revolução social e de sentido. 

Entende‐se por ressignificação “a produção de um novo sentido a um objeto, alterando seu conceito, 

percepção ou  interpretação original. É tornar coerente o objeto para o sujeito, sob novo ponto de 

vista, transformando‐o para um contexto vigente, sempre que se modifica”. (BELCHIOR, 2011, p. 8) 

Estaria, assim, o redesign da identidade da Kalashnikov baseado em falácia e artimanha publicitárias? 

É possível julgar o branding, nesse sentido, como uma ferramenta a serviço da disseminação de uma 

ideologia de guerra e da violência? 

O  consórcio  Kalashnikov,  ao  longo  de  2014,  renovou  sua  identidade  e  de  toda  a  sua  linha  de 

produtos, que vai desde a AK‐47 até as armas de caça Baikal e as pistolas esportivas Izmach. 

Segundo o CEO da empresa, Sergei Chemezov, para competir com líderes mundiais, uma identidade 

forte e reconhecida é essencial. A marca defende ainda em seu site oficial (KALASHNIKOV CONCERN, 

2014) que o redesign é o elemento‐chave para a sua expansão em novos mercados e a ampliação das 

vendas no  setor civil. No  futuro, a Kalashnikov ganhará uma  linha de  roupas e acessórios e  tem a 

pretensão de ser tão reconhecida quanto a Apple. Por um lado, a comparação entre as marcas pode 

não estar tão distante; afinal, ambas disseminaram seus produtos por todos os lados do planeta. 

Nesse  sentido,  regatamos  Heller  (2010)  que  argumenta  também  sobre  a  eficiência  de  uma 

construção sistematizada de estímulos visuais e verbais para a sustentabilidade de um negócio: 

Uma identidade é o ponto de contato essencial entre o público e um produto, organização ou serviço. O 
que  seria  da  Igreja  católica  sem  o  crucifixo?  Poderia  Adolf  Hitler  comandar  a  nação  alemã  sem  a 
imponência  de  sua  suástica?  E  onde  estariam  hoje  os  americanos  sem  as  suas  estrelas  e  listras? 
Identidades visuais são entidades consideradas ‘sagradas’ para grandes corporações. (HELLER, 2010, p. 
8) 
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O consórcio Kalashnikov apresentou uma paleta de cor principal – preto e vermelho em referência à 

bandeira  de  Udmurtia,  onde  a  fábrica  está  localizada  –,  tipografia  e  pictogramas  exclusivos  e 

destaque para o símbolo K, composto do desenho  inconfundível de seu carregador curvado, marca 

registrada da AK‐47.  

 

Figura 1: Nova identidade visual Kalashnikov 

 

Fonte: Burgoyne, 2014. 

 

Figura 2: Paleta cromática da nova identidade 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=1MD39HGqY8M, 2014. 

 

Figura 3: Pictogramas da nova identidade 
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=1MD39HGqY8M, 2014. 

Figura 4: Tipografia de apoio da nova identidade 

	
 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=1MD39HGqY8M, 2014.  
 
 

Nas figuras 1 a 4 pode‐se ver o desdobramento da identidade visual e sua aplicação em produtos. Foi 

criado a partir dela um novo padrão visual que vai de uma tipografia à pictogramas exclusivos para a 

empresa. 

2 ARMA DA PAZ  

O  projeto  acontece  também  em  um momento  de  incertezas  para  a  economia  russa  quando  as 

sanções americanas e canadenses  interromperam o fornecimento de milhares de armas para essas 

regiões em 2014. Diante dos riscos, a empresa  investe em uma nova abordagem e mira mercados 

emergentes como a América do Sul e a Ásia. Além da reformulação visual, o grupo afirma em seu site 

institucional que a marca é uma nova versão do patrimônio  simbólico e  legado de  seus produtos. 

Esse discurso é expresso no novo  slogan  “Arma da Paz”  (“Protecting Peace”), na  tradução para o 

inglês), que, na  língua  russa, pode  significar  também  “Armas do Mundo”.  Segundo o  comunicado 
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oficial do consórcio, esse posicionamento afirma que o uso das armas serve para manter a atmosfera 

pacífica ao redor do mundo, permitindo que os povos protejam a sua soberania e o direito de viver 

em paz: 

A AK, simples e confiável, também estava na demanda além das fronteiras da União Soviética. Não foi 
somente uma revolução tecnológica, mas também uma revolução social. Movimentos de libertação na 
África, Ásia e América Latina poderiam finalmente  lutar contra exércitos coloniais. O AK‐47 deu‐lhes a 
oportunidade  de  exigir  direitos  e  justiça.  Esta  é  uma  arma  que  ajudou  as  pessoas  a  defender  suas 
famílias e exigir o direito a um futuro de paz. (KALASHNIKOV, 2014) 

 

Um  segundo  vídeo  apresenta  uma  reconstrução  de  uma  operação  de  forças  especiais  da  Rússia 

contra  suspeitos  de  terrorismo  no  norte  da  Ásia.  Após  apresentar  as  estatísticas  de  quantos 

terroristas  foram  “liquidados” pelas  tropas  russas nos últimos  anos, o  filme  termina  com  a  frase: 

“Kalashnikov: promovendo a paz”.  

 

    Figura 5: Frames do novo vídeo institucional 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=smz8RC39OrM, 2014. 

 

A figura 5 demonstra alguns frames do vídeo institucional de apresentação da marca onde a arma é a 

peça fundamental para o sucesso de uma operação antiterrorista. Ao exemplificar o seu uso para se 

proteger dos vilões da sociedade, a arma ganha assim um significado pacífico. 
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3 O MITO AK‐47 

A reputação da AK‐47 nasceu nas mãos de Mikhail Kalashnikov, jovem russo, operador de tanque, logo 

após a Segunda Guerra Mundial. Inspirada no fuzil de assalto alemão Sturmgewehr 44, a AK‐47 tornou‐

se a arma mais fabricada de todos os tempos, chegando a alcançar 100 milhões de exemplares em uso 

– ou uma  arma para  cada  70  pessoas  –,  segundo  o periódico  inglês Works  That Work  (2014).  Sua 

facilidade  de  produção,  uso  e montagem  foi,  e  ainda  é,  a  garantia  de  sucesso mundial.  Além  da 

simplicidade do design, a arma conquistou a fama em razão da grande resistência, precisão e facilidade 

de aquisição no mercado negro, já que é facilmente encontrada nas mãos de traficantes, gangues de 

rua  e  terroristas  de  todo  o mundo.  Apesar  de  ser  considerada  a  arma mais  efetiva  que  se  tem 

conhecimento e de fazer em torno de 250 mil vítimas por ano, a empresa fabricante afirma, em seu 

site  institucional,  que  “na  consciência  de  milhões  de  pessoas  ao  redor  do  mundo,  a  AK‐47  está 

diretamente  ligada  com  as  lutas  contra  o  imperialismo  e  exploração  colonial,  com  os movimentos 

democráticos e da luta pela liberdade e independência” (KALASHNIKOV CONCERN, 2014). 

Além  de  seu  controverso  currículo,  esse  artefato  conquistou  espaço  também  fora  dos  campos  de 

batalha. Na cultura pop, encontra‐se estampada em pôsteres e blusas, ao  lado do revolucionário Che 

Guevara e do maior inimigo dos EUA, Osama Bin Laden, líder e fundador da Al‐Qaeda, morto em 2011. 

Na música, o rapper americano Ice Cube dedica alguns de seus versos a ela – “Hoje foi um bom dia / 

Não precisei usar a minha AK” (It was a good Day / Didn’t have to use my AK), enquanto nas telas do 

cinema, o ator Samuel L. Jackson, ao interpretar um assassino em Pulp Fiction, tem o deleite de afirmar 

que nada supera uma AK‐47, “quando você definitivamente precisa matar  todos os vagabundos em 

uma sala” (When you’ve absolutely, positively, got to kill every motherfucker in the room) (PULP, 1994).  

Figura 6: Osama Bin Laden carregando uma AK‐47 

 

Fonte: http://www.breitbart.com/national‐security/2012/07/25/obama‐thinks‐us‐soldiers‐use‐ak‐47s/ 
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Em 2011, o Design Museum de Londres adquiriu o modelo da AK‐47 para a coleção permanente do 

museu, ao lado da revista inglesa The Face e um Sony Walkman. O designer Phillipe Starck também 

dedicou uma coleção de luminárias a ela, comercializadas em uma faixa de US$ 2.500 cada uma. Já 

os seus restos descomissionados encontrados na África servem também como matéria‐prima de uma 

luxuosa grife de joias, a Fonderie47. Cada par de brincos (US$ 50.000) ou anel (US$ 16.000) carrega o 

número serial da arma em seu design (ELDREDGE, 2014).  

Figura 7: Luminária Gun Lamp – Phillipe Starck 

 

Fonte: http://hivemodern.com 

 

Figura 8: Brincos da Fonderie 47 

 

Fonte: http://www.fonderie47.com 
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A Kalashnikov é também utilizada como símbolo nos brasões de países como Zimbabwe, na África, e 

em grupos  terroristas ao  redor do mundo,  como, por exemplo, Al‐Qaeda  in  the  Islamic Maghreb; 

Partido Comunista das Filipinas e Hezbollah. Em algumas regiões da África, recém‐nascidos do sexo 

masculino  recebem o nome de  “Kalash” em adoração e honra à arma. Os exemplos demonstram 

como a AK‐47 se desvinculou da sua posição de artefato para se  inserir como símbolo  imaterial em 

diversas culturas e ainda de forma contrastante. 

 

Uma identidade é a cola que une indivíduos díspares em uma massa unificada (HELLER, 2010, p. 8) 

 

As marcas  e  seus produtos  assumem no  cenário  atual um novo papel na  evolução da  sociedade, 

onde se transformaram em  indicadores de  identidade e afirmação. Recorrendo novamente à teoria 

de  Semprini  (2006),  a  identidade  é  construída  por  um  desdobramento  narrativo  visual  (sistema 

visual) e de  sentido  (conteúdo e  significado), esferas nas quais o designer atua e  intervém  com o 

projeto de construção de marca por meio das estratégias do branding. 

Para  Heller  (apud  BEIFUSS;  BELLINI,  2013,  p.  9),  “o  branding  é  uma  ferramenta  que  não  tem 

consciência  ou moralidade  –  ela  pode  ser  usada  para  o  bem  ou mal,  e  às  vezes  para  ambos  em 

conjunto”.  Poderíamos,  assim,  isentar  toda  a  construção  de  um  projeto  de  design,  como  o  da 

Kalashnikov,  de  intencionalidade?  O  redesign  da  Kalashnikov  toca  questões  atuais  do  ofício  do 

designer – construção de  identidade – sob um ponto de vista complexo de  interpretações éticas e 

morais. Seria possível a argumentação de que o uso desse artefato promoveria a violência e a morte, 

mas, por outro lado, a sua posse, a garantia de paz? 
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RESUMO  
Nas últimas quatro décadas, ampliou-se a concepção de design associada fundamentalmente à criação de 
produtos com o foco em seus atributos técnicos e estéticos. Desde então, o design passou a ser compreendido 
como processo de desenvolvimento de artefatos e atribuição de significados aos mesmos. Nesta transformação, 
as propriedades técnicas dos produtos deixaram de ser prioridade quando comparadas aos seus aspectos 
simbólicos e cognitivos, bem como à sua capacidade de invocar memórias, suscitar emoções e criar vínculos 
com os usuários. O presente artigo tem como objetivo analisar como o conceito de virada semântica do design 
proposto por Klaus Krippendorff pode contribuir à discussão do design para emoção. O estudo tem como ponto 
de partida a definição de semântica dos artefatos desenvolvida por esse autor. Tal concepção será relacionada 
com o quadro de experiência de produto proposto por Desmet e Hekkert, que demonstra padrões nos 
processos subjacentes às respostas afetivas na experiência dos usuários. Dentro desta ferramenta, os autores 
elencam três níveis de experiência de produto: experiência estética, de significado e emocional. Em seguida, os 
conceitos serão relacionados à definição de design para emoção. Para colaborar com o estudo, será analisado o 
caso da marca suíça Zyliss, fabricante de utensílios para cozinha, que desenvolve projetos de design com foco 
nas experiências de produto. Sugere-se que a dinâmica de experiência de produto pode atuar como ponte 
entre o processo de atribuição de significados aos artefatos e o design para emoção. Desta relação podem 
surgir recursos conceituais que subsidiem projetos centrados no estímulo de experiências emocionais.  
PALAVRAS-CHAVE : semântica dos artefatos, experiência de produto, design para emoção. 

 
 

ABSTRACT  
In the last four decades, the conception of design ultimately associated to the creation of products with the 
focus in their technical and aesthetic attributes has been increased. Since then, the design became understood 
as a development process of the artifacts and attribution of meaning to them. In this transformation, the 
technical properties of the products are no longer a priority when compared to its symbolic and cognitive 
aspects, as well as its capacity to invoke memories, evoke emotions and create links with the user. This paper 
aims to analyze how the concept of semantic turn proposed by Klaus Krippendorf can contribute to the 
discussion of emotional design. The study takes as its starting point the definition of artifacts semantics 
developed by this author. This conception will be linked to the framework of product experience proposed by 
Desmet and Hekkert, which demonstrates standards in the underlying processes to the affective responses in the 
users’ experience. Within this tool, the authors list three levels of product experience: aesthetic pleasure, 
attribution of meaning and emotional response. Then, these concepts will be connected to the definition of 
emotional design. To participate in the study, the case of the Swiss brand Zyliss, manufacturer of kitchen utensils 
that develops design projects focused on product experience, will be analyzed. It is suggested that the dynamics 
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of product experience can act as a link between the process of meaning attribution to the artifacts and the 
emotional design. This relationship can arise conceptual resources that subsidize projects focused on the 
emotional experiences stimulus. 
KEY-WORDS : artifacts semantics, product experience, emotional design. 

1 INTRODUÇÃO 

Até a década de 1960, a concepção de design estava associada fundamentalmente à criação de 

produtos com o foco em seus atributos técnicos e estéticos. Tratava-se de uma perspectiva abalizada 

pela objetividade e racionalidade, o que não deixou de resultar em avanços no âmbito técnico e 

metodológico (Cross, 2001, p. 49-50).  

Ao final deste período, entretanto, novos paradigmas culturais e comportamentais, assim como o 

advento de tecnologias passaram a impactar as relações na sociedade. O design, inserido nestas 

novas dinâmicas, também sofreu transformações. De um papel restrito à função e à estética dos 

produtos, o design assumiu uma dimensão mais ampla, definida por Simon como “um processo 

através do qual são inventados cursos de ação com o propósito de mudar situações existentes em 

situações desejadas” (Simon, 1996, p. 111). Nessa perspectiva, o design significa o processo de 

desenvolvimento de artefatos, os quais, por sua vez, são entendidos como construções artificiais 

decorrentes da ação do homem no mundo natural, a fim de satisfazer seus objetivos (Simon, 1996, p. 

114).  

Na linha evolutiva deste mundo artificial, conceitos como intenção, propósito, identificação de 

problemas e proposição de soluções passaram a ser associados ao papel do design (Friedman, 2003, 

p. 508/511). Nesse sentido, ao assumir uma dimensão projetual e holística, o design “torna-se agora 

‘cultura de projeto’ e não apenas mero articulador de ações programadas para obter a solução 

técnica de um problema produtivo de tipo industrial” (Celaschi, 2007, p. 18). 

Em sua análise da trajetória da artificialidade, Klaus Krippendorff reafirma esta nova perspectiva do 

design, demonstrando que a complexidade da sociedade contemporânea não comporta mais o 

conceito de artefato como resultado final da linha de produção. A partir do processo de virada 

semântica discutido pelo autor, os produtos transformam-se em bens, adquirindo uma essência 

imaterial, fluida. Os aspectos funcionais e técnicos dos bens perdem sua relevância em comparação à 

sua capacidade de invocar memórias, suscitar emoções e criar vínculos com os usuários. O design, 

nesta lógica, assume o papel de atribuir traços simbólicos aos artefatos através da linguagem 
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(Krippendorff, 2006, p. 2).  

Os atributos semânticos dos artefatos, assim como as respostas emocionais e cognitivas suscitadas 

por eles, afirmam-se como elementos essenciais ao design contemporâneo. Isso se deve na medida 

em que as emoções e experiências estimuladas pela relação entre usuário e produto operam 

diretamente no processo de tomada de decisão dos indivíduos. Nas palavras de Celaschi, “o slogan do 

desenho industrial residia na relação entre forma e função; já no design contemporâneo se afirma em 

torno da relação entre consumidor e sentido da mercadoria” (2007, p. 29). Krippendorff, por sua vez, 

evidencia a relevância dos aspectos semânticos e emocionais nas atividades projetuais, ao afirmar 

que “as questões de como e quais emoções são invocadas enquanto se usam artefatos naturalmente 

segue a questão de o que os artefatos poderiam significar” (2006, p. 3). É por conta disso que o 

design para emoção - entendido como um processo de projeto “com o intuito explícito de despertar 

ou evitar determinadas emoções (Demir et al., 2009 apud Tonetto e Costa, 2011, p. 132) - afirma-se 

como campo relevante à pesquisa e prática do design contemporâneo. 

A partir desta discussão, este artigo propõe analisar o conceito de design enquanto processo de 

atribuição de significados definido por Krippendorff, e como esta perspectiva pode contribuir à 

discussão do design para emoção. Para compreender a conexão entre os conceitos, busca-se analisar 

a dinâmica de experiência do produto proposta por Desmet e Hekkert. Como caso ilustrativo, este 

estudo apresenta a marca suíça Zyliss, fabricante de utensílios de cozinha, que desenvolve projetos na 

área do design para emoção, cujo foco está na experiência de produto. 

Este artigo, contudo, não pretende apontar respostas definitivas. O propósito é discutir a relação 

entre os conceitos referidos, a fim de que a análise proporcione recursos conceituais ao 

desenvolvimento de projetos para o estímulo de experiências emocionais. Acredita-se que a 

compreensão da dinâmica da experiência de produto pode atuar como conexão entre os processos 

de significação dos artefatos e design para emoção, trazendo contribuição aos designers que 

pretendem desenvolver projetos desta natureza.  

2 A SEMÂNTICA DOS ARTEFATOS 

O design, que conjuga a arte e a técnica em sua essência, tem como propósito a transformação do 

mundo natural através da criação de artificialidades (Flusser, 2007, p. 183-184). O caráter 
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transformador do design é reafirmado por Klaus Krippendorff em sua análise da linha evolutiva da 

artificialidade: o design como sinônimo de estilo, no período industrial, transforma-se em cultura de 

projeto, na qual os artefatos são associados a valores e significados em um processo progressivo de 

intangibilidade. Neste sentido, o princípio do design contemporâneo passa a se fundamentar nos 

processos de significação dos artefatos dentro das práticas sociais. Na transição dos produtos 

industriais em bens simbólicos, qualificada por Krippendorff1 como a virada semântica do design, um 

novo paradigma começa a ser constituído: o design centrado nas pessoas (2006, p. 40).  

Como consequência deste processo emerge o conceito de semântica dos produtos, cujo foco 

principal está nas “qualidades simbólicas das coisas” (Krippendorff, 2006, p. 1-2). Com o intuito de 

“reprojetar o design” (2006, p. 1), tal entendimento reúne uma “rede de conceitos interligados com 

consequências bastante radicais para a prática de design” (2006, p. 40). A abordagem oferece aos 

designers fundamentos para que atuem reflexivamente sobre os meios de associação de sentido aos 

artefatos e para que compreendam seu papel na “constituição social da realidade” (2006, p. 40). Em 

resumo, a semântica dos produtos é compreendida como uma metodologia e uma investigação sobre 

as formas de se projetar “na visão dos significados que os artefatos podem adquirir pelos usuários e 

comunidades de seus stakeholders” (2006, p. 2).  

A virada semântica corresponde a uma mudança no paradigma, uma mudança no fundamento do 
design. Ela fornece uma rede de conceitos interligados com consequências bastante radicais para a 
prática de design, não um conjunto de ideias isoladas. Acima de tudo, a virada semântica reconhece o 
envolvimento humano nos artefatos de design, reconhecendo não só que os designers são seres 
humanos, que eles se comunicam com outras pessoas através de e sobre a tecnologia que eles 
desenvolvem e participam na constituição social da realidade, mas também que todos aqueles afetados 
por essa tecnologia trazem sua humanidade para suportar sobre o que fazer com ele. Os artefatos são 
próteses da mente humana, o ser e o fazer do ser humano (Krippendorff, 2006, p. 40). 

Krippendorff afirma que as pessoas não respondem ao que os artefatos são, mas sim ao que os bens 

significam a elas em particular. Nas palavras do autor, “nenhum artefato consegue sobreviver dentro 

de uma cultura sem ser significativo àqueles que podem movê-lo através de seu processo de 

definição” (2011, p. 413). Partindo desta premissa, percebe-se uma mudança de perspectiva do 

design, que pode ser traduzida como “uma consciência do processo de construção e reconstrução de 

mundos artificiais, cuja única finalidade é fazer sentido para nós” (2006, p. 39-40). 

                                                 
1
 KRIPPENDORFF, K. The semantic turn. A new foundation for design. Boca-Raton: Taylor & Francis, 2006. Tradução livre da 

autora. 
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A relação entre a semântica dos artefatos e a experiência de produto 

À medida que Krippendorff discorre sobre o significado dos artefatos na ótica do design, Desmet e 

Hekkert desenvolvem uma concepção semelhante, mas sob o ponto de vista da experiência de 

produto. Diante da complexidade e subjetividade intrínsecas à experiência de produto, Desmet e 

Hekkert propõem um quadro conceitual que permite a compreensão de padrões na base desse tipo 

de interação afetiva.  

Por experiência de produto entende-se toda “mudança na emoção central do indivíduo que é 

atribuída à interação com um artefato” (Desmet e Hekkert, 2007, p. 63). O conceito de emoção 

central está relacionado à combinação única das dimensões emocionais e do grau de excitação 

psicológica dos indivíduos (Russel, 1980 apud Desmet e Hekkert, 2007, p. 58). Em seus estudos sobre 

padrões na interação indivíduo-artefato, Desmet e Hekkert desenvolveram um quadro conceitual, 

decompondo a experiência de produto em três níveis: o prazer estético, a atribuição de significado e 

a resposta emocional. Ainda que a experiência com os artefatos concretize-se apenas na conjunção 

dos três níveis, cada um deles opera segundo processos e regras específicos (Desmet e Hekkert, 2007, 

p. 59). 

 Influenciada pelas características de cada usuário - como os valores culturais e a personalidade - e 

também pelos atributos do produto, como a cor e a textura (Desmet e Hekkert, 2007, p. 58), a 

experiência de produto constitui-se a partir de dois componentes essenciais: a interação e o aspecto 

emocional. Processos cognitivos, perceptivos e sensoriais também são elementos que interferem na 

experiência de produto.  

A experiência estética compreende a capacidade de um produto em invocar respostas sensoriais, 

como a de encantamento e beleza, na interação com os indivíduos. Segundo Desmet e Hekkert, “uma 

experiência estética pode dar origem a uma experiência emocional, porque experiências estéticas 

envolvem prazer e descontentamento, e as pessoas são motivadas a procurar produtos que 

proporcionam prazer e evitar produtos que fornecem descontentamento” (2007, p. 62). 

A atribuição de significados constitui-se também como um dos níveis constitutivos da experiência de 

produto. Nesta abordagem, a interação com os bens desencadeia uma série de processos cognitivos 

que “envolvem nossa capacidade de reconhecer metáforas, atribuir personalidade ou outras 

características expressivas e avaliar o significado pessoal ou simbólico de produtos” (Desmet e 

Hekkert, 2007, p. 60). No nível de experiência através dos significados, os objetos instigam memórias 
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e atuam como gatilhos, cujas respostas serão a “interpretação semântica” e a “associação simbólica” 

(Crilly et al., 2004, p. 15-16).  

A convergência de ambas as perspectivas da significação dos produtos - do ponto de vista do projeto 

de Krippendorff e da experiência do usuário de Desmet e Hekkert - revela uma mudança radical na 

compreensão do design contemporâneo, que reconhece a centralidade das pessoas no processo de 

projeto como um de seus fundamentos. Mais do que se ocupar com os aspectos tecnológicos dos 

produtos, a essência do design passa a ser o desenvolvimento de artefatos que suscitem experiências 

significativas e que assumam papéis sociais através de seus atributos simbólicos. Krippendorff 

sintetiza este novo olhar sobre o processo de projeto, ao afirmar que “reconhecer os significados 

como um objetivo primário das considerações do design é dizer que a diversidade de concepções do 

indivíduo (usuário) importa tanto quanto, se não mais, do que a (tecno-) lógica dos designers e 

engenheiros” (2011, p. 413). 

A experiência de produto - seja em nível emocional, estético ou de significado - não se refere a uma 

propriedade intrínseca ao produto, mas ao resultado da sua interação com as pessoas, a qual é 

influenciada pelo contexto e pelas disposições emocionais do usuário dentro de um espaço 

delimitado de tempo (Desmet e Hekkert, 2007, p. 57). Numa perspectiva semelhante, Krippendorff 

afirma que os significados dos artefatos são construções realizadas em seu uso social e na forma 

como são percebidos pelos indivíduos que buscam através deles a satisfação de suas necessidades 

(2011, p. 415). Na concepção da semântica dos produtos, o que importa são “as interações 

significativas, o modo como os usuários criam sentido e agem sobre o que eles encaram, usando 

metáforas como subsídios para a compreensão [...]” (2011, p. 415).  

Isso significa afirmar que as bases para construção – e compreensão - dos significados dos artefatos e 

da experiência estabelecem-se efetivamente na lógica da relação significativa entre usuário e 

produto. O reconhecimento do aspecto relacional da construção de sentidos e da experiência de 

produto corresponde a um dos preceitos da virada semântica do design: a criação de sistemas 

abertos (Krippendorff, 2011, p. 413). A abertura dos processos de projeto implica no 

desenvolvimento de artefatos que confiram a outras pessoas a liberdade de criar, através da 

linguagem, as suas narrativas dentro de suas práticas sociais. Os artefatos, nesta concepção, são 

projetados com o intuito de estimular a interação significativa e o diálogo, oferecendo condições para 

que o indivíduo crie e vivencie a sua experiência de significado.  
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A experiência de produto implica, entretanto, não só em processos de significação, mas também em 

respostas emocionais, já que “toda experiência tem um traço emocional” (McCarthy & Wright, 2004 

apud Hassenzahl et ali, 2013, p. 22). Embora no estudo de Desmet e Hekkert os três níveis de 

experiência sejam analisados separadamente, os autores esclarecem que a dinâmica de experiência 

de produto acontece somente a partir da conjunção de todos eles. Mais além disso, a experiência em 

um determinado nível pode implicar no estímulo de respostas que são próprias de outro. Uma 

experiência estética de encantamento, por exemplo, pode estimular a percepção de exclusividade, 

atributo que corresponde ao nível de significado.   

A conexão entre as emoções e a dinâmica de criação de sentido estabelece-se através de um 

processo de avaliação dos artefatos de acordo com um conjunto de preferências, objetivos e 

sensibilidades do usuário denominado de concerns (Tonetto, 2012, p. 100).  Fundamentados na 

Teoria dos Appraisals, Desmet e Hekkert afirmam que “as emoções surgem a partir de encontros com 

os produtos, que são avaliados como tendo consequências benéficas ou prejudiciais” (Frijda, 1986; 

Lazarus, 1991 apud Desmet e Hekkert, 2007, p.62). Esta concepção está ligada ao conceito de 

significado relacional apontado por Lazarus (1991 apud Desmet e Hekkert, 2007, p. 62), isto é, as 

emoções que são suscitadas a partir de uma avaliação do significado de um produto como benéfico 

ou prejudical segundo os concerns do indivíduo. Nesta concepção, os processos cognitivos de 

avaliação e atribuição de significados atuam como mediadores entre os produtos e as emoções dos 

usuários, na medida em que a “avaliação é uma interpretação da importância de um estímulo para o 

bem-estar pessoal. É este significado pessoal de um produto, em vez do produto em si, que causa a 

emoção” (Desmet e Hekkert, 2007, p. 61). 

Implicações da atribuição de sentidos ao design para emoção 

A partir do paradigma da centralidade do ser humano no design, as emoções derivadas da interação 

com os produtos tornaram-se elementos-chave da discussão da semântica dos artefatos e dos 

processos de projeto (Krippendorff, 2006, p. 3; Desmet e Hekkert, 2007, p. 63). O design para emoção 

torna-se, assim, um campo fundamental ao desenvolvimento projetual contemporâneo, na medida 

em que oferece metodologias e conceitos para conduzir projetos “com a intenção de evocar ou evitar 

o estímulo de determinadas emoções” (Demir et al., 2009, p. 41). 

Desmet e Hekkert sugerem o conceito de usabilidade como um elemento-chave para projetos de 
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design centrados no usuário que busquem estimular respostas emocionais. A usabilidade exprime “a 

extensão em que um usuário pode utilizar um produto, a fim de atingir um determinado objetivo” 

(Desmet e Hekkert, 2007, p. 63), ou seja, estabelece uma ponte entre o indivíduo e o produto ao 

demandar as habilidades do usuário para que ele atinja um objetivo. Nesse sentido, a usabilidade 

serve como “uma fonte de experiência com o produto” (Desmet e Hekkert, 2007, p. 63) e, por 

estabelecer-se essencialmente na interação indivíduo-produto, pode render recursos fundamentais 

para a compreensão da dinâmica da experiência com os artefatos. A usabilidade, segundo os autores, 

não modifica, isoladamente, a emoção central do indivíduo, no entanto, ela pode interferir 

diretamente nos três componentes da experiência de produto, pois “envolve o alcance de objetivos, o 

que, na Teoria dos Appraisals, é uma das principais dimensões da avaliação estimulada pela emoção” 

(Desmet e Hekkert, 2007, p. 63). O design de um artefato que prioriza a usabilidade na sua concepção 

pode implicar em uma experiência de significado, como a associação do conceito de conforto. Da 

mesma forma, a usabilidade e a experiência estética podem estar relacionados, já que os usuários 

podem “inferir uma maior qualidade de um produto a partir de sua beleza que, por sua vez, implica 

uma melhor usabilidade” (Hassenzahl, 2008, p. 291-292). 

Projetar para emoção, no entanto, impõe o desafio da criação artefatos que se concentrem 

fundamentalmente nas possíveis respostas emocionais dos usuários, sem que o designer se deixe 

levar apenas por suas experiências no projeto. Isso implica na criação de sistemas de produto 

abertos, isto é, artefatos que facilitem a interação indivíduo-produto e que envolvam 

emocionalmente as pessoas de modo a torná-las “designers de seu próprio mundo” (Krippendorff, 

2011, p. 413). A compreensão do processo de significação dos artefatos e suas implicações nas 

respostas emocionais dos indivíduos “detém a chave para projetar para emoção” (Hekkert, 2006, p. 

160), pois oferece recursos para o desenvolvimento de projetos, cujo propósito principal deve ser 

oportunizar o usuário a criar suas próprias narrativas. 

3 ESTUDO DE CASO: ZYLISS 

Como objeto deste estudo será analisada a empresa suíça Zyliss, fabricante de utensílios de cozinha 

que desenvolve projetos de design com foco nas experiências de produto e nas respostas emocionais. 

Para a análise, foi coletada uma série de dados secundários através de artigos científicos, matérias em 

revistas e sites especializados neste mercado, bem como dados fornecidos no website da própria 
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empresa, de organizações parceiras e em redes sociais. Através da análise das informações, 

relacionadas aos conceitos de semântica dos produtos e de experiência de produto, buscou-se 

entender de que forma a Zyliss explora estes elementos em sua linha de produtos como diferencial 

estratégico no mercado de utensílios culinários, e como tais concepções podem servir de recurso para 

projetos em design para emoção.  

Desde a fundação da empresa por Karl Zysset em 1948, a essência dos produtos Zyliss está 

fundamentada no conceito de funcionalidade. Em 1985, o Diethelm Keller Holding Group assumiu as 

operações da Zyliss. Com mais de 100 produtos em seu portfólio, a Zyliss trabalha para que seus 

produtos aliem propriedades como simplicidade, usabilidade, qualidade, ergonomia e estética.    

Outro valor essencial da empresa é o desenvolvimento de projetos que transpareçam conceitos de 

design e inovação. Para tanto, a Zyliss realiza parcerias com empresas de consultoria de design - como 

IDEO, Sanders e RKS Design - para a criação de novos produtos. Tais parcerias renderam aos produtos 

Zyliss o reconhecimento através de importantes prêmios como o Red Dot Award.  

A empresa orienta-se pelo princípio “projetar para encantar”2, que não reflete apenas a preocupação 

em desenvolver produtos que unam qualidade, simplicidade e eficiência. Através de tal preceito, a 

Zyliss atua para que os usuários tenham uma experiência emocional ao interagirem com os seus 

produtos. O slogan “happy cook” representa o posicionamento da empresa em desenvolver produtos, 

cujo objetivo principal é proporcionar experiências emocionais às pessoas que têm como hábito 

cozinhar para amigos e família em momentos de lazer, tornando tarefas cotidianas em experiências 

de encantamento e felicidade. Para tanto, a Zyliss desenvolve seus projetos enfocando, 

principalmente, aspectos como ergonomia, elegância, segurança e estética atraente. 

Para a concepção dos produtos, a Zyliss adota claramente metodologias centradas no usuário. 

Segundo o web site da empresa, o processo de criação de novos produtos começa a partir de 

pesquisas de monitoramento dos hábitos das pessoas. Em um segundo momento, a empresa volta-se 

para estudos de mercado e de comportamentos do consumo, cujo propósito é antecipar mudanças e 

tendências no estilo de vida das pessoas. As informações obtidas nessas pesquisas servem como 

subsídios para os primeiros concepts e para a criação de protótipos. A centralidade do usuário nos 

                                                 
2
 Tradução livre do inglês de design to delight. 
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processos de projeto é também uma característica das empresas parceiras analisadas (IDEO, RKS 

Design e Sanders): todas desenvolvem metodologias para compreender os hábitos, aspirações e 

emoções dos usuários e para usar os dados obtidos como recursos projetuais. 

Para a Zyliss, é fundamental a observação dos usuários na interação com os produtos, pois a partir 

desta relação é possível compreender como eles interpretam os artefatos e, consequentemente, 

atribuem significados a eles e à experiência. A análise da empresa demonstra que a relação entre os 

usuários e os produtos é percebida como fonte essencial de recursos conceituais para o 

desenvolvimento de seus produtos. Para isso, uma das estratégias da empresa é a exposição dos 

utensílios nos pontos de venda de modo a permitir que os usuários interajam com o produto antes da 

compra. A empresa acredita que esta experiência é determinante no processo de escolha de seus 

produtos. Segundo Hardy Steinmann, CEO da Zyliss entre os anos 2000 e 2007, “a experiência mostra 

que, quando os consumidores percebem como o produto é divertido e como ele funciona facilmente, 

eles compram"3. Neste sentido, a Zyliss coloca-se como um exemplo claro da perspectiva da 

semântica dos artefatos apontada por Krippendorff, isto é, o design centrado nas pessoas como um 

dos princípios do design contemporâneo. Na concepção do autor, o entendimento dos processos de 

significação dos artefatos afirma-se como uma metodologia aos processos de projeto que tenha 

como foco principal os usuários (2006, p. 2). 

A preocupação da Zyliss em estimular atributos como segurança, beleza e ergonomia através de seus 

produtos demonstra que, ainda que a empresa enfoque nos aspectos técnicos, os atributos 

simbólicos percebidos pelos usuários são ainda mais relevantes em seus processos de projeto. Para a 

empresa, a experiência dos usuários com seus produtos não se estabelece apenas nos aspectos 

físicos do produto. São os atributos simbólicos, como beleza e confiança, que tem a capacidade de 

suscitar repostas emocionais e, assim, de tornar a experiência com os produtos Zyliss efetivamente 

envolvente e significativa. Tal concepção vai ao encontro da abordagem de Krippendorff, segundo a 

qual o design contemporâneo deve focar-se, fundamentalmente, nos atributos simbólicos que os 

artefatos podem adquirir na relação com as pessoas em suas realidades, assumindo, dessa forma, 

papéis sociais.  

                                                 
3 Houseware’s Design Awards. Disponível em 
<http://www.housewaresdesignawards.com/links/winners_profile.php?ID=125>. Acesso em: 09.06.2015 
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O estudo da Zyliss demonstrou que produtos são projetados para que não sejam apenas funcionais, 

mas também para que proporcionem respostas emocionais, de significado e também experiências 

estéticas. Ao enfocar em atributos como segurança, beleza e felicidade nos processos de projeto, é 

possível estabelecer uma relação entre os três níveis de experiência de produto apontados por 

Desmet e Hekkert.  

A preocupação da Zyliss em projetar artefatos de cores e formas atraentes remete à experiência 

estética, exemplificada pelos autores como a satisfação suscitada por produtos que enfocam o 

atributo da beleza. A experiência em nível emocional, por sua vez, confirma-se pela atenção da 

empresa em desenvolver produtos que, através da ergonomia e da simplicidade, invoquem o prazer e 

a felicidade nas pessoas ao usá-los. Já a confiança que a Zyliss busca suscitar através de seus produtos 

corresponde a um atributo simbólico, relacionado ao nível de experiência de significado.  

Uma das características mais evidenciadas pelos produtos Zyliss refere-se à usabilidade. Tal 

propriedade, conforme apontam Desmet e Hekkert (2007, p. 63), coloca-se como uma fonte essencial 

ao design centrado no usuário e à experiência de produto, em todos os seus três níveis. Segundo os 

autores, produtos que apresentam tal propriedade tem uma capacidade maior de estimular a 

emoções positivas, pois são percebidos como facilitadores na realização de uma determinada tarefa, 

e, assim, estimulam sensação de satisfação e felicidade nos usuários.  

A análise da empresa Zyliss demonstrou que os três níveis de experiência de produto, ainda que 

possam ser identificados isoladamente, interferem-se mutuamente, e que somente associados 

proporcionam uma experiência que seja realmente significativa aos usuários. A interposição dos 

diferentes níveis de experiência de produto pode ser verificada nos atributos explorados pela Zyliss 

no design de seus produtos, cujas especificidades implicam em diferentes tipos de experiência nos 

usuários. O princípio da empresa de “projetar para encantar” deixa claro sua intenção em estimular 

uma experiência estética, através das cores e formas atraentes, e que, ao mesmo tempo, inspire 

associações de significado e, consequentemente, suscite respostas emocionais positivas nos usuários.   

Conforme esclarecido anteriormente, os significados dos produtos suscitam emoções a partir de um 

processo de avaliação dos indivíduos, de acordo com seus concerns, sobre as vantagens ou danos que 

tais artefatos podem causar. Nesse sentido, quando uma característica como segurança, conforto ou 

liberdade é percebida em um utensílio Zyliss, de acordo com a Teoria dos Appraisals, tal atributo 
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pode suscitar uma experiência de prazer e felicidade. Segundo Desmet e Hekkert, “os usuários podem 

inferir uma maior qualidade de um produto a partir de sua beleza, que, por sua vez, implica uma 

melhor usabilidade. O mesmo pode ser atribuído à experiência de significado” (2007, p. 63). O estudo 

demonstrou que as dinâmicas de significação dos artefatos e de experiência de produto concretizam-

se efetivamente na interação dos indivíduos com os produtos. A compreensão desta interação, por 

sua vez, evidenciou como os significados dos artefatos podem interferir nas emoções dos usuários.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente artigo, foi apresentado o conceito de semântica dos produtos na visão de Klaus 

Krippendorff, com o propósito de discutir a respeito de como esta perspectiva pode contribuir em 

projetos de design para emoção. Para tanto, foi traçada uma relação entre a proposta do autor com  o 

quadro conceitual de experiência de produto, através do qual Desmet e Hekkert estudam os níveis 

estético, de significado e emocional na interação dos indivíduos com os produtos. 

Buscou-se demonstrar a convergência entre os conceitos de semântica dos artefatos e experiência de 

produto, especialmente em nível significado, através de uma série de relações, afinal, ambos tratam 

dos sentidos que os produtos podem assumir na interação com os indivíduos. Ainda que as duas 

concepções examinem o significado dos artefatos sob pontos de vista diferentes (Krippendorff analisa 

a partir da esfera do projeto, enquanto Desmet e Hekkert estudam sob a perspectiva do usuário e 

suas experiências com os produtos), sugere-se que elas sejam dinâmicas interdependentes. A partir 

das correlações estabelecidas, foi possível compreender que o processo cognitivo de associação 

simbólica dos artefatos atua como mediador entre estes e as respostas emocionais dos indivíduos, 

estabelecendo, dessa forma, uma relação que vai ainda mais além da complementaridade. É 

justamente por conta disso que a convergência das duas perspectivas oferece recursos projetuais 

relevantes, tais como insights e conceitos, que podem subsidiar projetos de design para emoção. 

O encadeamento de tais conceitos pode tornar-se relevante ao campo do design, pois revelou que a 

dinâmica de significação é estabelecida fundamentalmente nas interações significativas que cada 

indivíduo realiza com os artefatos em seus contextos sociais. Portanto, a relação indivíduo-produto 

constitui-se – tanto na visão de Krippendorff quanto na de Desmet e Hekkert - como elemento-chave 

para a compreensão do processo de atribuição de significados aos artefatos e sua interferência nas 
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experiências emocionais dos usuários. Ambas as visões, nesse sentido, expõem uma perspectiva 

contemporânea do design, a qual supera a premissa “a forma segue a função” (Sullivan, 1896, p. 

408). Na abordagem atual, o sentido dos artefatos não reflete um traço intrínseco a eles. É 

precisamente na interação com os produtos que os significados são atribuídos, a partir de um 

processo de avaliação por parte de cada usuário de acordo com seus concerns. 

A convergência de ambos os conceitos revelou também o papel ativo dos usuários na constituição 

dos significados dos artefatos. Emoções e significados organizam-se segundo processos cognitivos de 

avaliação próprios de cada indivíduo sobre o bem-estar ou dano que os artefatos podem causar. 

Nesse sentido, a criação de sistemas abertos coloca-se como um caminho profícuo aos designers que 

pretendem desenvolver projetos para emoção. Por serem projetados a partir de uma lógica aberta, 

centrada na perspectiva dos usuários, os artefatos desta natureza habilitam as pessoas a criem os 

seus sentidos e narrativas, resultando assim em experiências e envolvimento emocional únicos com 

os artefatos.  

O estudo de caso demonstrou, a partir dos conceitos analisados, que a empresa Zyliss utiliza-se de 

premissas tanto da abordagem da semântica dos artefatos, quanto da experiência de produto como 

recursos para seus projetos de design para emoção. A partir de processos de projeto fundamentados 

em tais conceitos, a Zyliss consegue afirmar-se como uma marca inovadora e internacionalmente 

reconhecida, desenvolvendo uma nova linguagem através de produtos que conseguem estabelecer 

vínculos emocionais com seus usuários. 

Portanto, pode-se concluir que pesquisas e projetos na área do design para emoção podem obter 

resultados mais efetivos a partir da conexão entre as definições de semântica dos artefatos e de 

experiência de significado. Afinal, a relação entre tais concepções demonstrou oferecer uma série de 

subsídios conceituais e ferramentas para que os designers projetem com maior consciência e reflexão 

a respeito dos significados que os artefatos podem assumir na interação com as pessoas. Entretanto, 

é fundamental ressaltar que muitas outras possíveis aproximações entre as áreas merecem ser 

discutidas. Neste trabalho, procurou-se abordar apenas algumas delas. Espera-se que o presente 

estudo possa servir não só como um início de novas pesquisas nas áreas de semântica dos artefatos e 

de experiência de significado, mas também como uma base para novas discussões projetuais de 

design para emoção, que merecem receber ainda mais atenção. 
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RESUMO 
O presente artigo propõe analisar a passagem do tempo, do cinema de animação, a partir
do desenvolvimento da técnica atrelado ao desenvolvimento tecnológico, sob os aspectos
do  design,  quanto  à  solução  de  problemas  e  desenvolvimento  de  produtos,
especificamente  no  mercado  norte-americano,  onde  nasce  essa  indústria  de
entretenimento.  Partindo  dos  brinquedos  ópticos,  por  volta  do  final  do  século  XVIII,
passando pelos artistas  gráficos e as  tiras  de jornal  até os  primeiros  e rudimentares
movimentos no inicio do século XX, até o início da ascensão de Disney, na década de
1930, tendo como viés o contexto histórico, social, econômico e cultural da época.
PALAVRAS-CHAVE : cinema de animação, design, história, técnica, tecnologia.

ABSTRACT 
This article aims to analyze the passage of time animated film from the development of
technology tied to technological development, under the aspects of design as to problem
solving and product development specifically in the North American market, where does
this  industry  entertainment.  Starting  from optical  toys  at  the  end  of  the  eighteenth
century,  through  the  graphic  artists  and  comic  strips  to  the  first  and  rudimentary
movements  in  the early  twentieth century until  the beginning of  Disney's  rise in  the
1930s and this analysis is bias historical background, social, economic and cultural of the
time.
KEY-WORDS : animated film, design, history, technique, technology

BRINQUEDOS ÓPTICOS

O advento da animação tem íntima relação com questões existenciais do homem

e sua necessidade, tanto de se inserir no mundo, quanto de capturá-lo com o uso

da técnica e da tecnologia. Por isso, quando se traça uma linha do tempo do cine-

ma de animação, ela sempre parte da parede de uma caverna, nos primórdios da

humanidade. As pinturas rupestres, são consideradas por muitos estudiosos do

cinema como as primeiras 'animações'. (WILLIAMS, 2001, p. 11)

58



Mesmo que estáticas, acredita-se que a intenção de uma pintura dessa natureza

era contar uma passagem de tempo. A imagem rudimentar de uma caça tendo o

homem na cena, indicava que, primeiro, este homem tinha uma imagem de si

mesmo nesse universo. Segundo, ele quer contar aos outros o que viveu, seu

ponto de vista na história, através de um recorte de tempo. Desde então, o ser

humano tenta capturar e projetar uma imagem de si e de seu universo.

Todo processo de desenvolvimento da expressão humana, através do que se con-

sidera a arte, pretendeu apreender o mundo através de um ponto de vista, trans-

formando o visível em visual (AUMONT, 1990). E a cada avanço buscou-se ser o

mais fidedigno em relação ao mundo real: correto uso da luz como ferramenta

para representar a profundidade; a busca pelas proporções perfeitas; a aplicação

da perspectiva nas pinturas; enfim, toda a evolução da expressão do homem se

mostra como uma tentativa de emular o mundo e de tentar reproduzir o instante.

Por isso, desde a antiguidade já é citado nos escritos de Aristóteles o principio da

câmara escura.1

Desde então, químicos e alquimistas buscavam fixar a imagem, sendo que os pri-

meiros experimentos com o escurecimento dos sais de prata pela exposição à luz

solar datam do sec. XVI2, até que por volta de 1835, a fotografia enfim tornou-se

uma realidade. É importante traçar aqui um paralelo com o nascimento da foto-

grafia, porque essa tecnologia combinada com os experimentos em relação ao

movimento, iniciados com os brinquedos ópticos, resultará na ideia do cinema e

por consequência, também no cinema de animação.

Brinquedos ópticos são sistemas rudimentares com um número limitado de ima-

gens que ao serem manipulados (fixa-se um ponto de observação, e as imagens

são substituídas rapidamente, tendo pequenas variações entre si) criam a ilusão

do movimento. 

O taumatrópio, 1825, foi o primeiro e é o mais rudimentar de todos brinquedos

ópticos. São apenas duas imagens desenhadas nos versos de um disco de papel,

e o girá-lo as duas imagens se fundem, criando uma terceira composta. (WILLI-

AMS, 2001, p. 13)

1. POLLACK, Peter. The Picture History of Photography: From the Earliest Beginnings to the Present 
Day. Concise Edition. New York: Harry N. Abrams, 1977 . P.35
2. FERREIRA, J. C. F, Ofotojornalismo na web. UMESP. São Bernardo do Campo, 2004.
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Partindo de apenas duas imagens, os experimentos foram se tornando mais sofis-

ticados, passando a números cada vez maiores de imagens, ora fixadas nas bor-

das de um disco, como o Fenaquistoscópio, ou sobre uma tira posta de forma cir-

cular, como o Zootrópio. Ambos faziam uso de 12 a 16 imagens.

Entre todos os brinquedos ópticos, o mais simples, barato, popular, e o que ainda

mantém o interesse do público até os dias de hoje, é o kineografh, ou flipbook

(LUCENA,  2001).  Criado  em  1868,  o  flipbook  é  um  pequeno  livro  com  uma

sequência de imagens em suas páginas, que quando viradas rapidamente apre-

sentam uma cena em movimento. Este movimento de flippar paginas é um fato

relevante para o desenvolvimento tecnológico do processo de animar e mostra

que brinquedos ópticos eram também pequenos experimentos na implementa-

ção de tecnologias que posteriormente seriam absorvidas tanto no processo de

animar quanto no próprio cinema. 

Além da venda direta como objetos de design, eles se tornaram uma forma de

entretenimento bastante popular sendo comuns as exibições públicas desses pe-

quenos ciclos de animação em feiras e circos no século XIX, precedendo o que

seria o cinema como forma de lazer.

O Praxynoscópio por exemplo, foi um equipamento desenvolvido a partir do mes-

mo principio do zootrópio, no entanto substituindo as fendas por espelhos. Criado

pelo pintor francês Émile Reynaud em 1877, o praxynoscópio tornou-se o teatro

praxynoscópio, onde combinando-o com lanternas, foi possível o que é reconhe-

cido como a primeira projeção das imagens animadas em um suporte externo.

Essa exibição,  denominada por  Reynaud como pantomines  lumnineuses,  teve

mais de 1300 exibições, conseguindo uma sobrevida de cinco anos após a inven-

ção do cinema.3

Esses sistemas de produção e projetação de imagens foram fundamentais tanto

para a animação em si, já que faziam uso de desenhos sobre papel/filme, mas

também para uma indústria que estava para nascer, com desenvolvimento de

tecnologia e da cultura de massa.

3.  Lucena JUNIOR, A. A arte da animação: técnica e estética através da história. São Paulo, 2001. p. 
36
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ENFIM, CINEMA...

A Revolução Industrial criou uma euforia tecnológica que se estendeu sobre o co-

nhecimento humano e cientistas, engenheiros e técnicos, voltaram-se a uma rea-

lidade onde o controle da natureza pela tecnologia era um ideal e durante esse

mesmo período vários pesquisadores em todo mundo buscavam desenvolver um

maquinário de projeção de imagens sequenciais. Thomas Edison foi um desses,

chegando a  criar um projetor interno, em parceria com Willian K. L Dickson, que

possibilitava a projeção de 15m de filme a um expectador por vez. O Cinetoscó-

pio, ou kinetoscópio em 1881.4

No entanto, foram os irmãos Louis e August Lumière que fizeram uma primeira

exibição do Cinematógrafo, em 1895. O invento permitia não somente a grava-

ção da imagem, como também a projeção dessas em uma superfície. O cinema

era uma nova forma de expressão bastante sedutora para os artistas e os primei-

ros animadores eram artistas gráficos, quadrinistas, cartunistas e caricaturistas

de jornal, como James Stuart Blackton, Émile Cohl e Winsor McCay.5

Blackton era cartunista de um jornal nova-iorquino e procurou por Thomas Edison

já em 1896, um ano após o cinematógrafo, para tentar compreender aquela nova

tecnologia de desenhos em movimento. Edison se impressionou com a habilidade

do desenhista em traçar esboços rápidos, e solicitou a Blackton alguns desenhos

em série. Ele os fotografou combinando pela primeira vez arte e fotografia.

Após muitas experimentações, em 1906 Blackton exibe numa sessão privada o

que é considerada a primeira animação, “Humorous Phases of Funny Faces”. Esse

pequeno filme de humor é uma série de 3000 frames onde as personagens vão

surgindo no quadro-negro e encenam situações sociais da época.

Em 1908 o francês Émile Cohl exibe em uma sessão pública Fantasmagorie, curta

de pouco mais de um minuto, em que um pequeno personagem passa por uma

série de situações e transformações fantásticas. E esse primeiro filme de Cohl se

destaca de Blackton tanto pelo uso da fantasia, como por ter criado o primeiro

desenho animado no stricto sensu. O artista buscava o melhor controle do traço,

por isso a animação foi produzido em papel, com nanquim e com o uso de uma

caixa de luz para sobrepor as folhas e evitar assim a descontinuidade do traço

__________________
4. Lucena JUNIOR, A. A arte da animação: técnica e estética através da história. São Paulo, 2001. p. 39
5. Lucena JUNIOR, A. A arte da animação: técnica e estética através da história. São Paulo, 2001. p. 45
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que é simplificado para otimizar o trabalho. Ao revelar o filme optou pelo inver-

são das cores para manter a nitidez da linha branca sobre fundo preto.

O processo de animar é extenuante e mecânico e é importante ressaltar o quanto

Fantasmagorie tem a produção otimizada através da aplicação e busca do pensa-

mento tecnológico, portanto outro grande avanço destacado em Cohl é uma pri-

meira compreensão do tempo do filme (frames por segundo). O animador duplica

os frames fotografando cada desenho duas vezes, fazendo com que caísse pela

metade o número de desenhos em cada segundo. Isso levou a um tempo maior

de filme sem a perda da continuidade do movimento.6

Por fazer uso da relação palavra-imagem, o cinema de animação na América Do

Norte foi bastante influenciado pelas artes gráficas, sendo muito comum quadri-

nhos de jornal ganharem as telas de cinema, com séries próprias.7 E um nome

que se destaca nesse início de da animação norte-americana é Winsor McCay

que é considerado o pai da animação nos EUA, conhecido pela famosa tira de jor-

nal Little Nemo in Slumberland (1905/1911), e que lançou em 1911 uma anima-

ção mostrando esses mesmos personagens em movimento.

“Little Nemo”, que mistura live action e animação, apresenta ao público o proces-

so de animar. O filme de McCay é bastante sofisticado onde se nota um claro

avanço em relação às primeiras animações, tanto quanto aos movimentos, peso,

construção de ações dos personagens e o uso de cores, quanto pela própria nar-

rativa em que está inserida.

Analisando a linha do tempo do cinema de animação, onde primeiro houveram os

movimentos cotidianos de Blackton, seguido da fantasia anárquica Cohl, McCay,

que já era um quadrinista experiente e famoso, aplica essa experiência na cons-

trução roteiros criando um filme estruturado e fantástico. Curiosamente, diferen-

te de Blakcton e Cohl que enfatizavam o resultado “mágico”, McCay apresenta ao

espectador o filme animado como produto de um árduo trabalho.

Nos anos de 1910 a mídia impressa tinha muito mais influência e presença do

que o recém-nascido cinema. E ao levar para a tela personagens que já haviam

estabelecido uma relação afetiva com o público, fazia com que esse mesmo pú-

blico consumisse também essa nova mídia. Cartoons muito populares nos anos

6.  Lucena JUNIO, A. A arte da animação: técnica e estética através da história. São Paulo, 2001. p. 37
7.  FORD, Greg. Forging the Frame: Early Years of Animation (material bonus de Popeye DVD set). 
Warner Home Video, 2007.
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de 1910 como Colonel Heeza Liar (1913), Krazy Kat (1914), Mutt and Jeff (1916) e

Bobby Bumps (1918), tiveram suas versões animadas, inclusive muitas vezes fa-

zendo uso de balões de texto, como nos quadrinhos, ao invés dos tradicionais

quadros negros de texto comuns ao cinema da época, ainda mudo. Esse investi-

mento conferiu à produção em animação contornos cada vez mais industriais.8

A produção seriada de animações possibilitou inovações que foram tornando o

processo mais industrial e mais produtivo. John Randolph Bray, criador de Colonel

Heeza Liar, foi o primeiro a buscar uma tecnologia que reduzisse o trabalhoso

processo de redesenhar cenários. Ele imprimia previamente todos cenários e ani-

mava sobre essas impressões. Quando a linha animada se confundia com a linha

do impresso, ele preenchia o espaço com tinta branca.9

Segundo LUCENA, “John Randolph Bray está para o cinema de animação assim

como Henry Ford está para a indústria automobilística, tamanho o impacto de

sua inovadora e eficiente organização na maneira de produzir filmes de anima-

ção.” (2001. p.63). 

Bray não apenas implementou inovações quanto aos aspectos intrínsecos ao pro-

cesso de animar, como organizou a produção de forma a conferir regularidade na

entrega de episódios, mantendo um padrão de qualidade. Aplicou à produção em

animação princípios científicos de gerenciamento focando em quatro funamen-

tos: simplificação nos desenhos, implementação de uma linha de produção, pa-

tente de processos e, aperfeiçoamento na distribuição e marketing dos filmes.

Em 1916, Raoul Barré, animador de Mutt and Jeff, também contribuiu criando o

sistema de pinos, que fixa as paginas desenhadas, alinhando-as e mantendo o

registro entre elas. 

E o que é considerado o maior avanço no processo de animação, foi criado por

Earl Hurd: o uso de acetato (celuloides) em que não foi mais necessário desenhar

todos os elementos de cena em todos frames. Cenários, personagens, ou partes

desses como braços e pernas, podiam ser desenhados em camadas diferentes e

sobrepostos na captura da imagem. 

8. FORD, Greg. Forging the Frame: Early Years of Animation (material bonus de Popeye DVD set). 
Warner Home Video, 2007.
9. Lucena JUNIOR, A. A arte da animação: técnica e estética através da história. São Paulo, 2001. 
p. 64.
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Essa tecnologia simples teve um grande impacto no processo, pois dessa forma

somente era desenhado de novo aquilo que receberia movimento, resultando em

um enorme ganho no tempo na produção. 

É importante perceber como nesse processo técnica e tecnologia foram sendo

desenvolvidas em conjunto. Nesse momento, com a demanda de produção sendo

industrial houve um processo de amadurecimento na forma de produzir cinema

de animação, e essa demanda aumentada fez com que, pela prática constante

dos profissionais, houvesse também uma sofisticação nos movimentos criados. 

Mas a produção ganhou contornos industriais de fato a partir da produção de

Inkwell  Studios, dos Irmãos Fleischer. Seja na construção narrativa ou de ima-

gem, os Fleischer estavam sempre em busca de inovações e faziam uso de todas

as técnicas e tecnologias até então conhecidas.

E a rotoscopia, desenvolvida por Max Fleischer em 1915, foi mais uma das gran-

des invenções para a animação. A tecnologia consiste em desenhar sobre ima-

gens filmadas, criando um movimento muito mais próximo do real. Segundo a

patente do Rotoscópio de Fleischer, um sequencia pré-filmada é projetada frame

a frame, como um projetor de slides, sobre uma placa de vidro e o animador de-

senhava em tinta sobre essa imagem e decalcava a imagem criada em papel ou

acetato, frame a frame.

Os movimentos por rotoscopia eram mais sofisticados e fluidos e por isso se des-

tacavam das animações até aquele momento, sendo Koko, da série Koko, The

Clown (1919) o primeiro personagem à se mover de forma estritamente humana.

Com a evolução da série, a forma de construção de seu movimento foi mesclan-

do rotoscopia e animação tradicional. A série apresentava uma relação totalmen-

te nova de tensão cômica entre animador e personagem, e foi o primeiro grande

sucesso dos Estúdios Fleischer. Koko, interagia tanto no mundo real quanto no

universo criado, numa relação de universos paralelos, resultando em situações

novas e surreais.

Foi também nos estúdios dos irmãos Fleischer onde houve as primeiras experiên-

cias no uso do som sincronizado no cinema, com a série Song Car-Tune (1924-

1927)10 . O áudio nos filmes também foi uma tecnologia bastante pesquisada e

10. CAVALIER, Stephen. The World History of Animation. California, University of California Press, 
2011. 61
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em 1922 o norte-americano Lee De Forest conseguiu o que é considerado o pri-

meiro resultado satisfatório neste sentido.

O Phonofilm, processo em que o som já era registrado em película11 foi a tecnolo-

gia utilizada pelos Estúdios Fleischer na série Song Car-Tune, sendo que em 1926,

houve a primeira tentativa de sincronização tanto de fala, quanto de efeitos so-

noros. No curta My Old Kentucky Home (1926)12 o cachorro no filme martela um

dente em sua dentadura e depois convida a audiência a cantar a canção tema do

filme seguindo a bouncing ball, a famosa bolinha quicante dos karaokês. A pri-

meira  experiência de simples sincronização de som à imagem aconteceu em

1924, quando foi lançada a bouncing ball, no curta da música My Bonnie Lies

Over the Ocean, da mesma série13. 

É importante contextualizar que O Cantor de Jazz, que é considerado o primeiro

filme sonorizado do cinema mundial, é de 1927 e fez uso de outra tecnologia: o

Vitaphone, que foi desenvolvida pela Warner Bros em 1926 e registrava o áudio

em disco de vinil.

O filme Steamboat Willie (1928) é considerado o primeiro filme animado com áu-

dio totalmente sincronizado. A animação impressiona pela qualidade e pela com-

plexidade, tanto dos movimentos quanto do som sincronizado que foi pós-produ-

zido pelo sistema chamado Powers Cinephone, que nada mais era do que a con-

clusão do projeto de Lee De Forest, o phonofilm.

Essa gênese da indústria de animação resultou também em um processo de do-

cumentação de conceitos através de livros e periódicos, ainda no começo da dé-

cada de 1920.14 Havia a necessidade de estabelecer um sistema de conhecimen-

to que sedimentasse as bases da produção animada e que pudesse ser melhor

apreendida pelos futuros trabalhadores dessa indústria.  E como as escolas de

arte ainda não abrangiam o conhecimento voltado para o cinema e para anima-

ção, muitos estúdios também formavam animadores.

É é interessante como nesse momento a própria ação industrial de desenvolvi-

mento dos filmes resultou num paulatino processo de reconhecimento do público,

e por consequência, o estabelecimento de um inicio no estabelecimento  da  rela-

ção afetiva entre o expectador e o desenho animado. A simplificação tanto no de-

12. COSTA, Nélio. O surround e a espacialidade sonora no cinema. Dissertação (mestrado) – 
UFMG/EBA,  2004.
13. http://www.silentera.com/PSFL/data/M/MyOldKentuckyHome1926.html
14. GRANT, John. The Masters of Animation. Nova York: Watson-Guptill, 2001. p. 82.
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senho dos personagens quanto em seu gestual e a repetição de expressões, mo-

vimentos e poses, reforçou a ideia de personalidade e de individualização desses

personagens. 

Nesse momento torna-se bastante interessante economicamente para os estúdi-

os, a associação destes à uma série de produtos, publicações e outras áreas do

showbiz, como a música. E o exemplo mais memorável da animação nesse pro-

cesso de industrialização e nesse estabelecimento de relação afetiva é o Gato Fe-

lix, criado por Otto Mesmer em 1919, sendo um excelente projeto de design en-

quanto criação de universo e personagem. O desenho de Felix foi desenvolvido

com o pensamento aplicado na funcionalidade de sua finalidade: ser animado.

Seu desenho arredondado e com orelhas pontudas dizem bastante de sua perso-

nalidade felina, sendo atraente e por vezes agressiva. O corpo chapado facilitava

a pintura e aumentava o contraste num universo majoritariamente branco, e as

metamorfoses e a criação de um universo surreal, criavam uma infinidade de

possibilidades gráficas e narrativas. 

Felix iniciou também o massivo investimento em merchandising sendo associado

à diversos produtos e marcas. No entanto, mesmo apesar de todo o sucesso de

animações como Gato Felix e Betty Boop, foi Disney quem começou a pensar ani-

mação como projeto de design, e com isso superou a todos.

A ERA DISNEY.

O ano é 1923 e o panorama em que Walt Disney funda o Disney Brothers Cartoon

Studio não é dos mais  favoráveis, tendo de concorrer com produções e estúdios

já estabelecidos, como os Fleischer, Otto Mesmer e tantos outros. 

O primeiros projeto do estúdio foi Alice Comedies, uma série em que uma menini-

nha  interagia no universo da animação, e que além de ter custos altos de produ-

ção, baixa qualidade em relação ao movimento, não trazia qualquer inovação já

que emulava as animações dos estúdios Fleischer.15

Sabendo dessas deficiências, Disney buscava uma outra alternativa para concor-

rer nesse mercado e em 1927, por solicitação da Universal que queria lançar um

novo personagem, foi então criado Oswald The Lucky Rabbit. Oswald era um coe-

15. BARRIER, Michael. Hollywood Cartoons: American Animation in Its Golden Age. Nova Iorque, 2003. 
p.38.
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lho que não se diferenciava muito dos outros animais animados da época, tanto

em  personalidade  quanto  em  design.  O  personagem  foi  desenhado  por  Ub

Iwerks, amigo de Disney e experiente animador, que foi uma das pessoas cen-

trais no desenvolvimento do estúdio animando boa parte de toda a produção na

década de 1920. Foi responsável também pela criação do personagem mais fa-

moso de Disney, Mickey Mouse e é considerado um dos maiores animadores da

história.16 

Oswald foi o segundo projeto do agora Walt Disney Studios e durante o período

de produção desta série o estúdio não era considerado um dos melhores lugares

para se trabalhar. Disney produzia um episódio completo a cada 2 semanas e

meia, depois reduziu o tempo de produção para duas semanas. Trabalhando sob

prazos curtos e com a exigência de Walt para simplificar os desenhos, o mesmo

era considerado pela sua equipe como um chefe abusivo e explorador.17

É certo que, no ritmo de produção em que o mercado crescia e novos estúdios

competiam entre si tentando lançar um novo grande sucesso, esse perfil de dire-

tor não era tão incomum. O mais significativo nessa informação é que Walt Dis-

ney ainda não havia se tornado o visionário empreendedor que seria um ícone do

século XX. Ele ainda tentava se adaptar ao ambiente em que foi inserido: o mer-

cado sob as normas então vigentes. Mas a partir de alguns acontecimentos pon-

tuais Walt será obrigado a buscar alternativas.

O primeiro fato ocorre no inicio de 1928 quando Disney vai até à Universal com a

intenção de renegociar o contrato de Oswald, visando mais investimento para a

produção, e é surpreendido pela distribuidora que toma os direitos do persona-

gem assim como parte da equipe do estúdio.

Nesse momento Disney volta ao estúdio em Los Angeles e começa a trabalhar a

portas fechadas em Plane Crazy, o primeiro curta de Mickey Mouse, um persona-

ge que não se diferenciava conceitualmente de seus contemporâneos, por isso,

depois  de  lançar  este  primeiro  episódio,  o  estúdio  produz  Gallopin'  Gaucho

(1928) e no período dessa produção é divulgado que MGM, Paramount (distribui-

dora dos Fleischer e Mesmer) e United Artist estavam trabalhando no que era

amplamente propagado como uma “novidade extrema”, ou seja, o filme com som

sincronizado. Disney vê nessa nova tecnologia uma forma de se destacar dos de-
16. Lucena JUNIOR, A. A arte da animação: técnica e estética através da história. São Paulo, 2001. p. 
104.
17.  BARRIER, Michael. Hollywood Cartoons: American Animation in Its Golden Age. Nova Iorque, 2003. 
p. 46.
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mais produtos da época.18 Imediatamente entra em contato com Pat Powers, en-

tão dono da antiga empresa desenvolvedora do Phonofilm, tecnologia utilizada

pelos Estudios Fleischer, e assim inicia a produção de Steamboat Willie em junho

de 1928 com o claro propósito de desenvolver seu próximo filme animado com a

melhor qualidade que pudesse alcançar e com melhor som sincronizado.

O processo de produção envolveu mais apuro do que o aplicado ao desenvolvi-

mento dos curtas anteriores, com o desenvolvimento de cenários mais detalha-

dos, sketchs de cada cena com uma breve sinopse (e esse pode ser considerado

o início de uso de storyboard como guia para os animadores) e o uso combinado

de duas fichas de produção que possibilitaram o absoluto controle de sincroniza-

ção do movimento, por frame, em relação ao som, chamadas exposure sheet (x-

shet) e bar-sheet e essas representam a implementação de processos organizaci-

onais num projeto de produção que foi tornando-se cada vez mais complexo. Sem

esse tipo de recurso seria impossível produzir esse curta-metragem e tantos ou-

tros que vieram depois, já que esta acabou sendo uma tecnologia absorvida por

todos os estúdios, sendo utilizada até os dias de hoje.

O filme foi finalizado, sem áudio no final de agosto de 1928 e foram 3 meses no

procedimento de sincronização, com algumas tentativas fracassadas no proces-

so, sendo que em novembro de 1928 em Nova York, Walt Disney lança Steambo-

at Willie em uma grande prémiere.19 O filme foi um imediato e estrondoso suces-

so e de fato, surtiu o efeito pretendido por seu criador, fazendo com que Walt

Disney Studios se destacassem, não somente nos EUA, mas internacionalmente.

O cinema é de natureza bidimensional e o áudio terminou por conferir ao filme

tridimensionalidade, profundidade. E à audiência, parecia pela primeira vez que o

universo animado e seus personagens eram reais, tamanha a sofisticação do pro-

jeto em relação à construção do som com inúmeros ruídos, perfeitamente sincro-

nizados ao movimento. 

Nesse momento, Disney começa a ter retorno de todo o investimento feito em

Steamboat e planeja um novo produto, Silly Symphonie. Produzida de 1929 a

1939, concomitante à produção de Mickey, é a partir dessa série que Walt come-

ça a aplicar plenamente toda uma metodologia em design. 

18. BARRIER, Michael. Hollywood Cartoons: American Animation in Its Golden Age. Nova Iorque, 2003. 
p. 50.
19. http://www.shubertorganization.com/theatres/broadway.asp
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A série é considerada pelo estúdio um laboratório para a aplicação de conceitos,

desenvolvimento de técnicas, tecnologias e narrativas, fazendo com que a cada

curta-metragem movimentos,  cenários  e  personagens  tornassem-se  cada  vez

mais sofisticados.

Para alcançar exito nesse empreendimento, Disney buscou apresentar algo novo,

já que todas as produções até Steamboat Willie tinham como pontos fracos uma

estrutura narrativa pobre que se baseavam em gags (piadas), sobretudo piadas

físicas, movimentos pouco conviventes e como não havia exatamente uma histó-

ria, os personagens não estabeleciam uma relação empática com o publico. A

partir dessa análise, está identificado o problema de design que precisa ser solu-

cionado.

O foco de Disney era produzir entretenimento. “Estou interessado em divertir as

pessoas,  em dar  prazer,  particularmente  fazê-las  sorrir...”20.  Basicamente,  ele

buscava atender a uma necessidade de seu público-alvo, pois a década de 1930

é considerada a mais difícil na história dos norte-americanos. E foi justamente

nesse período que os Estúdios Disney aumentaram exponencialmente sua produ-

ção, passando de 30 funcionários recém contratados após o sucesso de Mickey, a

1000 funcionários em 1939, com o propósito de lançar um longa-metragem por

ano. 21 

Com uma produção com foco no público-alvo, o diretor buscou resolver as defici-

ências quanto à narrativa e aos movimentos. E essa solução começou com a for-

mação da equipe de animadores, buscando ter profissionais com sólida formação

artística e caráter multidisciplinar, lhes dando liberdade em sessões de brainstor-

ming para sugerir ideias em relação à história, movimentos, gags, além de criar

programas de treinamento com constantes estudos de desenho vivo, anatomia,

psicologia da cor, análise de movimentos e princípios de representação.22 A inten-

ção era buscar o domínio do movimento pela observação e estudo. 

Disney queria que seus personagens atuassem de forma convincente, que tives-

sem vida. E pra isso buscou, em conjunto de sua equipe, firmar as bases do mo-

vimento através do que é conhecido como os 12 princípios fundamentais da ani-

mação. Esse princípios são regras, algumas até já utilizadas em produções, que

20. Lucena JUNIOR, A. A arte da animação: técnica e estética através da história. São Paulo, 2001. 
p. 98. 
21. JOHNSTON, Ollie & THOMAS, Frank. Illusion of Life: The Disney Animation. New York: Hyperion, 
1981. p. 20 e 24.
22. Lucena JUNIOR, A. A arte da animação: técnica e estética através da história. São Paulo, 2001. 
p. 105.
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quando aplicadas conferem ao movimento a similaridade do movimento emula-

do. 

Em Silly Symphonie tecnologias foram aplicadas e desenvolvidas para posterior-

mente serem utilizadas em projetos maiores e mais ambiciosos como o primeiro

longa-metragem da história da animação, A Branca de Neve e os Sete Anões, de

1937, como por exemplo o correto uso de cor (Flowers and Trees, 1932), o uso de

storyboards como guia para animadores (Three Little Pigs, 1933) e a câmera mul-

tiplano (The Old Mill, 1937).

A câmera multiplano é uma grande prova da necessidade de Disney de conferir

qualidade às imagens em movimento e da estreita relação de seu pensamento

com design. Ela foi desenvolvida por uma equipe multidisciplinar composta de

um animador e arquiteto, um especialista em efeitos de animação, um especialis-

ta em iluminação teatral e um engenheiro, e seu propósito era conferir profundi-

dade ao plano da cena.

Como já foi dito, animação tradicional é planificada já que é criada sobre o plano

x (largura), y (altura), e não há profundidade (eixo z). No processo de feitura dos

filmes animados, as camadas de acetato contendo cenários, personagens, efei-

tos, objetos de cena, eram compostas, prensadas por um vidro para manter o re-

gistro e então fotografadas. O que a multiplano faz é criar uma ilusão de profun-

didade, criando um distanciamento calculado entre cada camada e iluminando

individualmente cada uma delas.

Lançando olhar sobre a breve exposição da trajetória de Disney pode-se identifi-

car o pensamento estratégico em design em muitas de suas ações, buscando

identificar o problema, desenvolvendo conceitos, gerando alternativas, soluções

projetuais, verificações constantes na elaboração do produto animação, produto

esse, com foco e objetivos bem específicos: entreter o público.

Naturalmente, há muito mais sobre toda a história da animação e sobre o próprio

Walt Disney, que é uma figura bastante controversa, além do que foi exposto até

aqui. Sob o propósito de investigar a evolução histórica, enquanto técnica e tec-

nologia, este é apenas um recorte do que interessa a este artigo do que se consi -

dera os primórdios do cinema de animação. Até 1940, conhecida como a era de
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ouro da animação, as bases dessa indústria foram estabelecidas. A partir dai, em

relação ao desenvolvimento tecnológico, ocorrerão mudanças significativas com

a implementação e popularização da animação digital.
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RESUMO  
Este artigo tem por objetivo apresentar como as pessoas aprendem a fazer/elaborar projetos de arquitetura na 
prática. Para isso, relaciona duas abordagens antropológicas à aprendizagem de fazer projetos: a 
“aprendizagem situada”, de Jean Lave; e a “constituição da habilidade”, de Tim Ingold. O foco do estudo da 
aprendizagem proposto centra-se nas práticas que levam o iniciante a compreender o processo a partir das 
relações com outros aprendizes e com profissionais mais experientes. A pesquisa foi realizada em dois 
escritórios de arquitetura, compreendendo a análise dos documentos relativos aos processos e procedimentos 
da produção de projetos, para esclarecer o funcionamento dos escritórios, a observação cotidiana da produção 
de projetos, para perceber as práticas do dia a dia e a participação das pessoas no projeto, além de entrevistas, 
com a finalidade de buscar informações não percebidas na observação e de mostrar como as questões relativas 
à produção de projetos eram vistas pelas pessoas envolvidas no processo. Como resultados, percebe-se que no 
cotidiano de trabalho dos escritórios de arquitetura há múltiplas situações que promovem a aprendizagem e 
que os arquitetos aprendem a partir de práticas específicas a esses ambientes, como a manipulação de 
modelos (arquivos-referência), a validação/avaliação do projeto (“canetadas”) e a participação nas reuniões de 
crítica ao projeto. Essas práticas ratificam a ideia de que aprender a projetar é uma atividade complexa, de que 
a aprendizagem é um processo de mudança das práticas e das pessoas, de que aprender é uma atividade mais 
relacional do que individual e de que as habilidades dos arquitetos são constituídas nesses ambientes.  

PALAVRAS-CHAVE : aprendizagem, práticas cotidianas, projetos de arquitetura. 

 
 

ABSTRACT  
This article aims to present how people learn to make/prepare architectural designs in practice. For this relates 
two anthropological approaches with apprenticeship to do projects: the “situated learning” by Jean Lave, and 
the “constitution of skill” by Tim Ingold. The focus of the proposed study of learning concentrates on practices 
that lead the beginner to understand the process from the relationships with other learners and more 
experienced professionals. The research was conducted in two architectural firms, including the analysis of the 
documents relating to the processes and procedures of production projects to clarify the functioning of the 
offices, the daily observation of production projects, to understand the practices of everyday life and people’s 
participation in project besides interviews with the purpose of seeking information not perceived in the 
observation and show how issues related to the production of projects were seen by the people involved in the 
process. As a result, it is noticed that the daily work of architecture firms there are multiple situations that 
promote learning and that architects learn from practices specific to these environments, such as the 
manipulation of models (file-reference), the validation/evaluation of the project (“canetadas”) and participation 
in meetings critical to the project. These practices confirm the idea that learning to design is a complex activity 
that learning is a process of changing practices and people, that learning is a more relational than individual 
activity and that the skills of the architects are formed in these environments.  

KEY-WORDS : apprenticeship, daily practices, architectural projects. 
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1 INTRODUÇÃO 

Design e Arquitetura são áreas que se aproximam em determinados aspectos, como em alguns 

processos de desenvolvimento de projetos, e se distanciam em outros, como na escala do produto, 

da produção e nos meios produtivos. Um debate presente nos contextos de formação universitária, 

tanto no Design quanto na Arquitetura, recai sobre os processos de aprendizagem relacionados à 

prática de fazer projetos. Nos corredores acadêmicos e nas reuniões institucionais e pedagógicas, é 

comum ouvir de colegas professores, as seguintes afirmações: “Projeto não se ensina; se aprende”; 

“Para projetar, tem que ter dom”; “O designer, ou o arquiteto, já nasce pronto”; “É preciso ter 

feeling para projetar”. Esta é também uma discussão que permeia o campo de outras atividades nas 

quais a ideologia do dom ganha força. Contrastando com esta percepção, há estudos demonstrando 

que se trata de práticas aprendidasi.  

Não se conhecem estudos que abordem como os iniciantes (principalmente estagiários) aprendem a 

fazer projetos arquitetônicos na prática profissional. O que se encontra são pesquisas/estudos que 

têm como foco a sala de aula, o ensinoii.  

Alguns estudos sobre a prática do projeto em escritórios de arquiteturaiii lançam luzes importantes 

sobre aspectos que envolvem a prática profissional e mostram a importância dessas investigações. 

Porém, a pesquisa sobre a aprendizagem de fazer projetos arquitetônicos pode desvelar práticas 

cotidianas que não são contempladas nesses estudos, mas que são fundamentais à formação dos 

futuros profissionais.  

Este artigo (recorte de uma pesquisa de doutorado) aborda algumas práticas cotidianas, as quais 

revelaram oportunidades para que as pessoas envolvidas na produção/elaboração de projetos 

pudessem aprender como fazer.  

2 DIÁLOGO COM A ANTROPOLOGIA 

Diante do desafio de pesquisar a aprendizagem nos escritórios, o diálogo com a Antropologia se 

tornou conveniente, sobretudo com as teorias antropológicas da aprendizagem: a “aprendizagem 

situada”, de Jean Lave e Etienne Wenger, e a “constituição da habilidade”, de Tim Ingold.  

Elas foram escolhidas por tratarem a questão da aprendizagem explicitamente nas teorias 

antropológicas, por discutirem a habilidade como um campo de relações e, principalmente, por 
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possibilitarem um olhar de estranhamento para as práticas cotidianas, nas quais estamos habituados 

a não perceber a aprendizagem e, por isso, na maioria dos casos, a tratá-la como inexistente.  

Aprendizagem situada  

Para Jean Lave e Etienne Wenger (1991), a aprendizagem é parte da prática social. Trata-se de um 

processo não explícito, um dos motivos que leva à ideia do dom. Os autores descrevem a estrutura 

de organização da prática social cotidiana, que permite às pessoas se engajarem na prática e, nesse 

processo, identificar como elas aprendem.  

Para os autores, a aprendizagem não está meramente situada na prática, como se fosse um processo 

independente, objetivado, que somente precisa estar localizado em algum lugar. Aprender é parte 

integral da prática social generativa na vivência do mundo.  

Como mostra Lave (1999, p. 3, tradução nossa), as teorias da aprendizagem tratam, em sua maioria, 

de processos psicológicos dos indivíduos, que levam à aquisição do conhecimento, tipicamente 

estruturados como “[...] (a) transmissão (treino, ensino, inculcação), que conduz à (b) entrada, 

estoque na memória, internalização do que é transmitido, seguindo-se (c) recuperação e 

transferência para a solução de problemas em novas situações”.  

De modo a traduzir um enfoque analítico específico sobre a aprendizagem, Lave e Wenger (1991) 

propuseram o conceito de “participação periférica legitimada” como um descritor do compromisso 

na prática social que vincula a aprendizagem como um constituinte integral. Segundo eles, esse 

conceito “[...] proporciona uma maneira de lidar com as relações entre os novatos e os veteranos e 

com as atividades, identidades, artefatos e comunidades de conhecimento e prática [...]” (LAVE; 

WENGER, 1991, p. 29, tradução nossa).  

Os autores explicam que o termo legitimado adquire uma característica definidora das maneiras de 

pertencer a um grupo, e não uma condição crucial para a aprendizagem. A “periferialidade” sugere 

que há formas múltiplas e variadas de “participação” e que não tem correspondência/ligação com o 

centro ou centralidade. Corresponde às localidades e às diversas formas de participação de cada um 

nas práticas cotidianas. Segundo eles, “[...] cada componente é indispensável à definição e 

compreensão do outro e não pode ser considerado separadamente: legítimo versus ilegítimo, 

periférico versus central, participação versus não participação [...]” (LAVE; WENGER, 1991, p. 35, 

tradução nossa).  
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Para os autores, sempre quando se pensa na aprendizagem, a primeira coisa que se cogita é a 

relação mestre-aprendiz. Na prática, porém, os papéis do mestre são surpreendentemente variáveis 

no tempo e no espaço e a relação mestre-aprendiz não é uma característica definidora da 

aprendizagem. Argumentam, também, sobre os “recursos estruturantes”, isto é, as formas e 

maneiras que regulam as práticas sociais para que a aprendizagem possa ocorrer. Para eles, em 

muitos casos, a relação com os aprendizes do mesmo nível se torna mais presente e contribui 

significativamente para a aprendizagem do que a relação mestre-aluno.  

Constituição da habilidade  

Tim Ingold trata de temas como cultura, aprendizagem e habilidade, mas sobretudo da abordagem 

ecológica do conceito de cultura, no qual a descrição deve incluir o ambiente, o organismo/pessoa 

que aprende e os instrumentos envolvidos (VELHO, 2001).  

Em seu artigo Da transmissão de representações à educação da atenção, ele se propõe a responder à 

questão: Como cada geração contribui para a cognoscibilidade da próxima? De maneira geral, o 

artigo discute o papel da experiência e o da transmissão geracional nos modos pelos quais os seres 

humanos conhecem e participam da cultura.  

Ingold questiona as abordagens que defendem o conhecimento como forma de “conteúdo mental”, 

que, “[...] com vazamentos, preenchimentos e difusão pelas margens, é passado de geração em 

geração, como a herança de uma população portadora de cultura” (INGOLD, 2010, p. 6). Segundo 

ele, o pressuposto de que o conhecimento é informação e o de que os seres humanos são 

mecanismos para processá-lo são falsos. Ele argumenta o contrário: “Nosso conhecimento consiste, 

em primeiro lugar, em habilidades, e todo ser humano é um centro de percepções e agência em um 

campo de prática” (INGOLD, 2010, p. 6).  

Para Ingold, a habilidade está na relação organismo-pessoa-ambiente. Para explicar isso, ele utiliza a 

abordagem ecológica, que parte da premissa de que a capacidade de conhecimento humano não 

está baseada na combinação de capacidades inatas e competências adquiridas, mas em habilidades:  

Meu ponto é que estas capacidades não são nem internamente pré-especificadas nem externamente impostas, 
mas surgem dentro de processos de desenvolvimento, como propriedades de auto-organização dinâmica do 
campo total de relacionamentos no qual a vida de uma pessoa desabrocha (INGOLD, 2010, p. 7).  

Neste sentido, ele argumenta sobre a maturação, ou o amadurecimento, que é alcançada por 

intermédio da prática. Com isso, dissolve a dicotomia corpo-cérebro:  
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Da mesma forma, as múltiplas habilidades dos seres humanos, de atirar pedras a lançar bolas de cricket, de trepar 
em árvores a subir escadas, de assobiar a tocar piano, emergem através dos trabalhos de maturação no interior 
de campos de prática constituídos pelas atividades de seus antepassados. Não faz sentido perguntar se a 
capacidade de subir está na escada ou em quem a sobe, ou se a habilidade de tocar piano está no pianista ou no 
instrumento. Essas capacidades não existem ‘dentro’ do corpo e cérebro do praticante nem ‘fora’ no ambiente. 
Elas são, isto sim, propriedades de sistemas ambientalmente estendidos que entrecortam as fronteiras de corpo e 
cérebro (INGOLD, 2010, p. 11).  

O autor conclui que no crescimento do conhecimento humano a contribuição que cada geração dá à 

seguinte não é um suprimento acumulado de representações, mas uma “educação da atenção”. Ele 

tomou esta frase de James Gibson, que, em sua tentativa de desenvolver uma psicologia ecológica, 

tratou a percepção como uma atividade de todo o organismo em um ambiente, em vez de uma 

mente dentro de um corpo.  

Ingold afirma: “O aumento do conhecimento na história de vida de uma pessoa não é um resultado 

de transmissão de informação, mas sim de redescoberta orientada” (2010, p. 11). Para explicar, ele 

dá o exemplo de um livro de receitas e faz a distinção entre conhecimento e informação. O livro de 

receitas culinárias está abarrotado de informação sobre como preparar uma série de pratos. Mas 

será que é desta informação que consiste o conhecimento do cozinheiro? O próprio autor adianta 

que não. Quando a receita diz para “derreter a manteiga numa pequena panela e adicionar a 

farinha”, a pessoa é capaz de segui-la só porque ela dialoga com uma experiência anterior de 

derreter e mexer, de lidar com substâncias como manteiga e farinha e de encontrar os ingredientes e 

utensílios básicos na cozinha. Os comandos verbais da receita extraem seu significado não de sua 

ligação a representações mentais na cabeça, mas de seu posicionamento dentro do contexto familiar 

da atividade doméstica da pessoa. Segundo ele, isso ocorre também com as placas de sinalização 

numa paisagem, que fornecem direções específicas às pessoas, enquanto elas abrem caminho 

através de um campo de práticas relacionadas. O que ele denomina de “taskscape”, um neologismo, 

que em português poderia ser tarefagem com que o autor se refere por associação a uma paisagem 

(landscape) de sinalizações (INGOLD, 2010). 

Dessa forma, a informação no livro de receitas, em si mesma, não é conhecimento. Apenas quando é 

colocada no contexto das habilidades adquiridas por intermédio desta experiência anterior é que 

pode ser seguida na prática, e apenas uma rota assim especificada pode levar ao conhecimento. Por 

isso, ele afirma que, neste sentido, todo conhecimento está baseado em habilidade. Assim como 

nosso conhecimento da paisagem é adquirido ao caminhar por ela, seguindo várias rotas sinalizadas, 

o conhecimento da taskscape também é adquirido seguindo as várias receitas no livro. Não se trata 
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de conhecimento que foi comunicado, mas sim de conhecimento construído seguindo os mesmos 

caminhos dos predecessores e orientado por eles.  

O autor argumenta, ainda, que o processo de aprendizado por redescobrimento dirigido é 

transmitido mais corretamente pela noção de mostrar. Mostrar alguma coisa a alguém é fazer esta 

coisa se tornar presente para esta pessoa de modo que ela possa apreendê-la diretamente: olhando, 

ouvindo ou sentindo. Neste caso, o papel do tutor (ou do mais experiente) é criar situações nas quais 

o iniciante é instruído a cuidar especialmente deste ou daquele aspecto do que pode ser visto, 

tocado ou ouvido, para poder, assim, “pegar o jeito” da coisa. Por isso, afirma: “Aprender, neste 

sentido, é equivalente a uma ‘educação da atenção’”. E não representações na mente – transmitidas 

de uma mente (emissor) para outra (receptor).  

Como reforça o autor, a diferença entre o conhecimento do especialista e o do iniciante, não é 

porque o primeiro adquiriu representações mentais que o capacitam a construir um quadro mais 

elaborado do mundo a partir da mesma base de dados, mas porque o seu sistema perceptivo está 

regulado para “captar” aspectos essenciais do ambiente que simplesmente passam despercebidos 

pelo iniciante.  

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

No processo de investigação, antes de decidir sobre quais procedimentos metodológicos utilizar, 

procedeu-se a um primeiro estudo exploratório, para identificar os campos de pesquisa (escritórios) 

potenciais; à análise dos documentos relativos aos processos e procedimentos da produção de 

projetos; e a um segundo estudo exploratório, para fundamentar o planejamento da segunda fase da 

pesquisa. 

No primeiro estudo exploratório foram pesquisados dez escritórios de arquitetura. No final, somente 

dois atenderam aos requisitos estabelecidos, denominados neste artigo de “Escritório A” e 

“Escritório C”.  

O Escritório A, de médio porte, contava 16 pessoas, sendo 11 arquitetos, 2 trainees e 1 estagiário, 

todos envolvidos com a produção de projetos, além dos 2 diretores. Na sala de produção de 

projetos, havia 16 estações de trabalho (mesas), dispostas aos pares e perpendiculares à parede, nas 

quais ficavam os arquitetos, os arquitetos trainees e os estagiários. De frente para essa fileira de 
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mesas, posicionavam-se outras duas, uma para cada diretor. Havia muita troca de informações entre 

a Direção e os coordenadores de projetos. A organização da produção acontecia, na maioria dos 

projetos, de forma individual: cada arquiteto era responsável por desenvolver o projeto do início ao 

fim. Quando havia necessidade, as tarefas/atividades eram compartilhadas com os arquitetos 

trainees ou com os estagiários. 

O Escritório C, de grande porte, continha três salas de produção de projetos, com 16 estações de 

trabalho em cada uma, dispostas em quatro fileiras (bancadas), agrupadas uma de frente para a 

outra, no centro das salas. Entre elas, uma divisória baixa o suficiente para visualizar a pessoa do 

outro lado. Eram, aproximadamente, 40 arquitetos e 9 estagiários envolvidos na produção de 

projetos. A organização da produção de projetos era coletiva: um mesmo projeto era desenvolvido 

pelas várias pessoas que compunham as equipes de trabalho, geralmente, compostas por 1 arquiteto 

sênior, 1 arquiteto pleno (ambos podiam ser o líder da equipe), 1 arquiteto júnior e 1 estagiário. 

Cada equipe ocupava uma das fileiras nas bancadas. 

Após os procedimentos, definiu-se o delineamento de quais seriam os métodos mais adequados para 

a pesquisa: observação e entrevistas. 

a) Observação − Pretendeu-se com esta fase de observação do cotidiano, com duração de quatro 

meses, realizada em uma das salas de produção de projetos no Escritório C, investigar as atividades 

diárias de fazer/elaborar projetos por maior período; ou seja, identificar como eram e quais eram os 

caminhos do projeto dentro do escritório e, também, como as pessoas envolvidas nesta prática se 

relacionavam e se modificavam no dia a dia e, nesse processo, como aprendiam.  

Segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2002), são muitas as habilidades exigidas do observador: 

a) ser capaz de estabelecer uma relação de confiança com os sujeitos; b) ter sensibilidade em relação 

às pessoas; c) ser um bom ouvinte; d) formular boas perguntas; e) ter familiaridade com as questões 

investigadas; f) ter flexibilidade para se adaptar a situações inesperadas; e g) não ter pressa em 

identificar padrões ou atribuir significados aos fenômenos observados.  

Aos poucos, e com o passar dos dias, foi-se tentando achar a melhor maneira para observar o que as 

pessoas estavam fazendo. No início, o procedimento consistia em aproximar-se, sentar ao lado da 

pessoa, observar e perguntar o que ela estava fazendo. Com o tempo, em muitos casos, não era mais 

preciso perguntar, pois os nomes dos arquivos eram codificados e seguiam uma ordem, como 

número do projeto, etapa em que estava (estudo preliminar, projeto legal ou projeto executivo) e 

78



 
 
 
 

 

número da revisão, entre outras informações, o que facilitou a observação.  

Após quatro meses, com o encerramento da observação no Escritório C, procederam-se à leitura 

sistemática das notas de campo e à indexação dos dados, o que serviu também de referência para 

melhorar as questões do roteiro para as entrevistas.  

b) Entrevistas − Esta fase teve por finalidade buscar informações que não haviam sido percebidas na 

observação e compreender como as questões relativas à produção de projetos eram vistas pelas 

pessoas envolvidas no processo, como os estagiários e os arquitetos, em diferentes níveis de 

formação. Para a realização das entrevistas, decidiu-se que todos os estagiários e arquitetos juniores 

observados deveriam ser entrevistados, incluindo, também, pelo menos uma pessoa de cada nível 

nas diferentes funções de arquiteto. Dessa forma, foram 11 pessoas entrevistadas: 3 estagiários, 3 

arquitetas juniores, 2 arquitetos plenos, 1 arquiteta sênior, 2 arquitetos masters e o diretor-

administrativo responsável pela gestão do escritório. Para entrevistar essas pessoas, apoiou-se em 

um roteiro, que tratava dos seguintes tópicos: Formação, Interesse e grau de satisfação pessoal com 

o exercício da arquitetura, Características do trabalho, Produção de projetos, como atividades e 

etapas de que participavam, Fatores que poderiam influenciar a aprendizagem, Sistema de gestão de 

projetos e Sistemas de avaliação e controle dos projetos. No total, foram 18 horas de entrevistas 

gravadas, as quais foram transcritas, perfazendo, aproximadamente, 350 páginas. 

4 OPORTUNIDADES PARA APRENDER 

A partir da pesquisa foi possível perceber algumas práticas cotidianas que revelaram oportunidades 

para que as pessoas envolvidas pudessem aprender a fazer projetos arquitetônicos. Tais práticas 

podem ser classificadas em três categorias. A primeira relaciona-se com a tecnologia do 

conhecimento, que é o arquivo referência (arquivo digital com desenhos), um instrumento que 

permite a circulação de conhecimentos (memória e know-how) no escritório. A segunda categoria 

tem relação com os processos de auto regulação e/ou recursão das práticas, da qual fazem parte a 

“canetada” (usualmente empregada pelos arquitetos para as verificações/correções feitas à caneta 

nos desenhos impressos); a participação nas reuniões de análise crítica de projetos; e, a repetição, 

inerente ao cotidiano de produção de projetos. A terceira categoria é quando se aprende o que não 

se pode ensinar, na qual se incluem o processo de aprender por observação e aprender por 

intermédio da interação entre os pares.  
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a) Arquivo referência - A utilização de arquivos-referência para orientar a realização de novas 

atividades (sobretudo dos iniciantes) é uma prática cotidiana nesses escritórios. Praticamente todos 

os estagiários e arquitetos juniores, ao serem solicitados à realização de novas atividades, recebiam 

material para servir de referência.  

Ao receber o arquivo-referência, o estagiário, ou o arquiteto júnior, tenta entender o que aconteceu 

naquela situação – qual era o contexto e quais foram as soluções dadas – para, a partir daí, 

desenvolver as soluções para seu próprio projeto.  

Como se pôde observar, esse contexto, que torna possível ao iniciante desvelar caminhos na 

produção de projetos, é completamente distinto de uma situação formal de ensino, quando o 

mestre/professor tenta transmitir ao aluno determinado conhecimento/informação. Ao receber o 

arquivo- referência, o estagiário, ou o arquiteto júnior, está sendo engajado no conjunto de 

atividades do escritório para a produção do projeto. O fato de ser uma situação nova não cria, 

portanto, um contexto distinto (em que ele deve, primeiro, aprender para, depois, executar). Ele 

aprende como parte do processo, e o modelo funciona como um guia que traz a marca das práticas 

dos veteranos.  

O uso cotidiano do arquivo-referência nos escritórios funciona como uma prática que estabelece 

diálogo com as práticas dos mais habilidosos/experientes. É, portanto, um vestígio dos veteranos e, 

também, um tipo de mostrar (INGOLD, 2010). Assim, os arquivos-referência guiam as ações dos 

iniciantes em atividades antes não experimentadas, sem que essas tenham que ser retiradas de 

contexto de produção dos projetos, o que torna difícil perceber essa atividade como aprendizagem.  

b) Canetadas - Outra prática constante no Escritório C é a “canetada”, termo usualmente empregado 

pelos arquitetos para as verificações/correções feitas à caneta nos desenhos impressos. Ocorre 

quando a pessoa, ao terminar determinada tarefa/atividade, imprime os desenhos do projeto – na 

maioria das vezes, em formato menor do que serão impressos para entregar ao cliente – para serem 

verificados e corrigidos por quem solicitou aquela tarefa ou, até mesmo, pelo próprio executante 

(objetivo de verificação).  

A “canetada” constitui um dos mais recorrentes modos de aprender, porque a partir dela a pessoa 

que fez aquele desenho tem a oportunidade de ver o que errou, o que faltou, o que precisa ser 

alterado no projeto, como deveria ter sido feito e, ainda, vê o que dá bom resultado.  
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c) Participação nas reuniões de análise crítica de projetos – Essa prática, que ajuda na aprendizagem 

das pessoas, é a participação no Comitê de Análise Crítica (CAC), que no Escritório C é formado pelos 

arquitetos mais experientes (os arquitetos masters) que realizam análises, em reuniões, para as 

soluções arquitetônicas e técnicas construtivas dos projetos, nas fases de projeto preliminar e de 

anteprojeto. Todos os projetos da empresa passam por este Comitê, pelo menos nessas duas fases. 

Segundo Alfredo (diretor-presidente), “esse procedimento tem diminuído o número de erros nos 

projetos, tem colaborado para a integração da equipe e, principalmente, tem contribuído para tornar 

o processo de produção de projetos mais rápido”.  

Nessas reuniões, o coordenador do projeto e, em alguns casos, outros arquitetos que também 

participam da sua elaboração têm a oportunidade de ouvir as críticas, as opiniões, as sugestões e as 

análises dos arquitetos mais experientes. Conforme relatou Alfredo, este processo é importante, pois 

“os arquitetos mais experientes têm muito a contribuir com os mais novos e podem, de certo modo, 

encurtar muitos caminhos com soluções para os problemas de projetos”.  

Tornar-se participante pleno da prática projetual em arquitetura significa aprender a argumentar 

sobre as decisões de projeto. Nas reuniões de CAC, os arquitetos mais jovens tinham acesso aos 

procedimentos sobre como isso poderia ser feito (acessavam as dimensões que mereciam ser 

argumentadas e discutidas: questões técnicas, desejos dos clientes e restrições legislativas, entre 

outras).  

d) Repetição - A repetição é uma das principais práticas fundadoras da habilidade. Na produção de 

projetos de arquitetura, as atividades se repetem cotidianamente. Algumas se estendem por muitos 

dias ou, até, semanas, principalmente aquelas executadas pelos que estão começando: os estagiários 

e os arquitetos juniores. Embora um projeto seja diferente do outro, as atividades que envolvem sua 

produção são semelhantes.  

Nos escritórios pesquisados, os principais fatores que contribuem para a repetição das 

tarefas/atividades na produção de projetos arquitetônicos são: forma de apresentar os projetos; a 

produção de projetos de grandes edificações; e modo de desenvolvimento dos projetos.  

Em relação à forma de apresentação dos projetos, na fase de projeto legal (preparação do projeto 

para aprovação pela prefeitura), por exemplo, os arquitetos devem produzir e apresentar as peças 

gráficas do projeto elaborado, contendo, no mínimo, plantas, cortes transversais e longitudinais e 

elevações da obra pretendida. 
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Outro fator que contribui para a repetição é a especialização na produção de projetos de grandes 

edificações, geralmente, projetos de edificações comerciais ou residenciais com muitos pavimentos e 

com mais de uma torre. Consequentemente, com um grande volume de informações a repetição se 

torna mais relevante, gerando muitos arquivos e desenhos para apresentar o projeto.  

O modo de desenvolver os projetos nestes escritórios, a partir da elaboração de pranchas de 

desenhos, é outro fator que colabora para a repetição. Neste sistema, cada arquivo de desenho 

técnico funciona como se fosse uma prancha de desenho impressa, só que digital, feita no 

computador, em duas dimensões, ou 2D. O desenho em 3D é utilizado somente nas primeiras fases 

de desenvolvimento do projeto (estudo preliminar e anteprojeto), para estudar a volumetria e 

apresentar ao cliente. Os desenhos técnicos para o projeto de determinado edifício são divididos por 

pranchas, uma para o desenho de planta do térreo, outra para o primeiro pavimento, outra para o 

segundo pavimento, e assim por diante. Cada uma dessas pranchas corresponde a um arquivo no 

computador. Em alguns casos, é necessário colocar mais de uma prancha por arquivo.  

e) Observação - A observação é uma maneira recorrente de aprender nos escritórios. Observar os 

outros praticantes é algo inerente ao processo de participação na prática, o que é mais visível entre 

os iniciantes. Isso é o que os sujeitos pesquisados denominam “aprender vendo”.  

Nesses ambientes (escritórios de arquitetura), ao observar (o que inclui a pessoa por inteiro: ver, 

ouvir e sentir) como a tarefa/atividade foi ou está sendo realizada, o iniciante pode perceber 

aspectos da prática, encontrar respostas e formular perguntas com as quais até então não havia se 

deparado. Cita-se o caso de Alice (arquiteta júnior do Escritório C), que já entrou na empresa como 

arquiteta júnior. Ela relata que no início observava muito o trabalho de Paulo (arquiteto pleno e líder 

de equipe): “Ele fazia, e eu ia olhando, aprendendo mesmo. E, aos poucos, fui ficando mais segura e 

independente”.  

Mas a prática não é revelada a qualquer pessoa. É à medida que os praticantes vão conseguindo 

perceber seus diferentes aspectos/dimensões que ganham acesso ao “campo de prática madura”, 

como afirmam Lave e Wenger (1991). Em outras palavras, o processo de observação não é simples e 

a aprendizagem – que é sempre fundada no coletivo – se dá de maneira proporcional à ampliação da 

percepção e à participação na prática. Isso é o que Ingold (2010) denomina “educação da atenção”.  

É dessa maneira que os praticantes do escritório, que iniciam suas práticas tendo, a cada momento, 

de recorrer aos colegas mais experientes, vão (no exercício cotidiano) se constituindo em praticantes 
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habilidosos no ofício de projetar. Mais do que isso, eles vão se constituindo em arquitetos. 

Constituir-se em arquiteto implica incorporar outros aspectos da prática cotidiana. É por isso que o 

foco de observação vai muito além do projeto.  

f) A relação entre pares - A relação entre pares é outro modo importante de aprender. O ambiente 

do escritório é dinâmico e a interação entre as pessoas ocorre o tempo todo. Assim, como a 

repetição e a observação, esta prática é instituidora da aprendizagem, perpassando o processo de 

aprender. Eventos como virar o monitor para o lado, mover a cadeira para conversar com quem está 

próximo, fazer uma pergunta para o colega, tirar uma dúvida com o líder da equipe ou ainda, 

comandar o mouse do colega (ou estagiário) e lhe explicar alguma coisa são comuns nesses 

ambientes.  

A diferença de configuração do espaço e da organização da produção dos projetos em cada escritório 

pesquisado – se individual (Escritório A) ou em equipe (Escritório C) – reflete distintos 

modos/caminhos para o aprender nesses contextos. Quando um mesmo projeto está sendo 

desenvolvido por uma equipe, a chance de intercâmbio entre as pessoas é maior e ocorrem mais 

trocas de experiências. Nesse processo, as pessoas têm mais oportunidades de interagir umas com as 

outras.  

No Escritório C, as relações cotidianas são mais recorrentes, em razão da organização da produção de 

projetos em equipes e do leiaute das salas de projeto. Quanto a este último aspecto, as pessoas da 

mesma equipe ficam lado a lado em uma grande bancada, proximidade que permite a interação 

entre os membros da equipe durante a produção dos projetos, facilita o acesso às informações, 

promove o intercâmbio/comunicação e agiliza o processo de produção. Nesse sentido, qualquer 

dúvida pode ser rapidamente sanada pelo colega ao lado, pelo líder da equipe ou, ainda, pelo colega 

da outra equipe, logo à frente.  

Outro exemplo da relação dos iniciantes com os mais experientes envolve as orientações e sugestões 

dos veteranos, que acontecem cotidianamente durante a produção de projetos nesses escritórios, 

principalmente no C, no qual há uma relação constante entre eles.  

No Escritório A, entretanto, devido ao sistema quase que individual de desenvolvimento de projeto, 

há menos interação entre os arquitetos. Mas, como os iniciantes (estagiários e trainees) estão 

sempre ajudando os mais experientes, a interação entre eles acaba acontecendo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O que se vê no dia a dia nesses escritórios é a integração e a interação entre as pessoas: são 

processos de aprendizagem (e não de ensino). Foi possível perceber e analisar as práticas que 

envolvem a produção dos projetos, principalmente nas relações com os colegas (com outros 

aprendizes ou com os veteranos). Do iniciante ao mais experiente, essas relações se caracterizam 

como estrutura dessa prática social. É por intermédio delas que se dá a aprendizagem em todas as 

suas faces, tensões e contradições. É como se as práticas e as relações fossem fios de uma trama, 

dependentes umas das outras para formarem uma urdidura que se torna cada vez mais firme e 

consistente à medida que se entrecruzam e se entrelaçam, constituindo, assim, o processo de 

aprendizagem.  

Essas práticas reiteram a ideia de que aprender a projetar é uma atividade complexa; de que a 

aprendizagem é um processo de mudança das práticas e das pessoas (LAVE; WENGER, 1991); e, 

sobretudo, de que aprender é uma atividade mais relacional (coletiva) do que individual. Mostram, 

também, que aprender a fazer projetos é um processo contínuo e lento, que requer muitos anos de 

prática. Essa talvez seja uma das razões que aumenta a invisibilidade do processo de aprendizagem.  

As habilidades dos arquitetos são constituídas nesses ambientes (escritórios de arquitetura); 

portanto, nada têm de inatas, e pela proximidade das duas áreas é possível transpor algumas 

análises e reflexões dessa investigação também para o Design.  

São práticas vivenciadas e aprendidas no dia a dia; são processos de “redescoberta” (INGOLD, 2010). 

Cotidianamente, nesses escritórios as pessoas aprendem a ter uma visão crítica do trabalho do 

arquiteto, a trabalhar em equipe, a lidar com pessoas e com os clientes e a respeitar o outro. Além 

disso, aprendem a reconhecer questões técnicas para a solução dos projetos, a perceber como as 

coisas funcionam na prática, a saber o que deve ser feito em cada fase do projeto e a identificar a 

melhor estratégia para lidar com os desafios: as prioridades, o que fazer primeiro e o que deixar para 

depois. Sintetizando: na prática, aprendem a fazer projetos.  
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RESUMO  
No decorrer do século XX, cresceu na sociedade a percepção do surgimento de um novo mundo, “um mundo 
moldado pelas novas tecnologias, pelas novas estruturas sociais, por uma nova economia e uma nova cultura” 
(CAPRA, 2005, p. 141). Esse é o contexto no qual o design exerce sua prática, ao atuar com problemas cada vez 
mais dinâmicos, de difícil  identificação e com  interdependências complexas. No entanto, essas circunstâncias 
não  são  peculiares  à  área  do  design,  mas  abrangem  a  realidade  do  espaço  social,  cultural,  econômico  e 
ambiental  da  sociedade  contemporânea.  Segundo  Achoff  (1981),  significa  a  imprescindibilidade  da 
compreensão da mudança e da complexidade de um ponto de vista global, uma mudança no modo de pensar 
acerca destas questões, no modo de entender o mundo e de conceber a natureza. Nesse contexto, grande parte 
das  instituições  de  ensino  não  tem  acompanhado  esse movimento,  permanecendo  apegadas  a  conceitos  e 
ações  pedagógicas  obsoletas.  Educar  os  profissionais  para  atuar  em  tal  mundo  requer  repensar  o  ser 
pedagógico. Assim, ao escrever sobre a educação do futuro, Morin (2000) destaca a necessidade latente de uma 
educação que evidencie o  contexto, as  relações globais, as várias dimensões e a  complexidade  inerente aos 
sistemas; consequentemente, gerando sentido às incontáveis informações que permeiam o mundo globalizado. 
O autor ressalta ainda os desafios da educação frente a um sistema complexo e de conhecimento fragmentado 
em  disciplinas  incapazes  de  contextualizar  o  objeto  de  estudo.  Este  cenário  apresenta‐se  como  uma 
oportunidade à prática educacional e do design, à contextualização e à globalização dos saberes por meio das 
interações entre as disciplinas, resultando em habilidades no tratamento de situações não mais  lineares, mas 
dinâmicas, interativas e integrativas. Desta forma, o presente artigo tem por objetivo apresentar uma reflexão 
teórica, de modo a  relacionar as características  inerentes à prática do design ao desenvolvimento da prática 
escolar, como  fator chave para habilitar o  indivíduo a  lidar com a complexidade do ecossistema no qual está 
inserido.  Logo,  são  propostos  processos  de  ensino‐aprendizagem  voltados  à  cultura  de  projetos  como 
abordagem da construção do conhecimento em design, em seu fazer criativo para uma nova significação como 
base para as diretrizes da prática reflexiva. O projeto, portanto, apresenta‐se como um processo metodológico 
intrinsecamente relacionado à capacidade de análise e síntese de informações e problemas, à criatividade e ao 
raciocínio  (DORST;  CROSS,  2001).  O  pensar  projetual,  pela  ótica  do  design,  torna‐se  uma  maneira 
interdisciplinar e dinâmica de enfrentar a complexidade. Por conseguinte, o artigo propõe encontrar evidências 
que  justifiquem  a premissa de que  a  educação pela perspectiva do design para  crianças  e  jovens  em  idade 
escolar, é capaz de capacitá‐los e empoderá‐los em prol de um maior engajamento social. Ou seja, afetando 
diretamente a forma como estes desempenham seus papéis de indivíduos, consumidores e futuros tomadores 
de decisão, na transição em direção a uma sociedade mais sustentável e humana. 
PALAVRAS‐CHAVE: design, projeto, educação escolar. 
 
 
 

87



 
 
 
 

ABSTRACT 
During the Twentieth Century it grew up in the society a  perception of the emergence of a new world, "a world 
shaped by new technologies, by new social structures, by a new economy and a new culture"  (CAPRA, 2005, 
p.141).  This  is  the  context  in which  design  performs  in    its  practice, when  acting with  increasing    dynamic 
problems, of hard  identification and with complex  interdependencies. However,  these  circumstances are not 
peculiar to the design area, in addition to that cover the reality of social, cultural, economic and environmental 
space  of  the  contemporary  society.  According  to  Achoff  (1981),  it means  that  the  indispensability  of  the 
comprehension of change and of complexity of a global point of view, a change in the way of thinking in regard 
to these issues, in the way of understanding the world and in the way of conceiving (designing) the nature. In 
this  context, most  educational  institutions  have  not  followed  this movement.  They  remained  connected  to 
obsolete  concepts  and  pedagogical  actions.  To  educate  professionals working  in  such  a world  requires  the 
rethinking of being pedagogic. Thus, when writing about education of the future, Morin (2000) emphasizes the 
latent need for an education that highlights the context, the global relationships, the various dimensions and 
the complexity that  is  inherent  in the systems; consequently, generating meaning to  innumerable  information 
that permeate the globalized world. The author also emphasizes the challenges of education facing a complex 
system of knowledge fragmented in disciplines that are unable to contextualize the study object. This scenario 
is  presented  as  an  opportunity  to  either  educational  practice  and  design,  to  contextualization  and  to  the 
globalization of knowledge through the interaction among the disciplines, resulting in skills in the treatment of 
situations  that  are  not  linear  anymore,  but  dynamic,  interactive  and  integrated.  Thus,  this  article  aims  to 
present  a  theoretical  reflection,  in  order  to  relate  the  characteristics  inherent  to  design  practice  to  the 
development of  school practice, as  a  key  factor  to enable  the  individual  to deal with  the  complexity of  the 
ecosystem in which the individual is inserted. Consequently the  teaching‐learning processes focused on culture 
of projects are proposed as an approach of the construction of design knowledge, on its creative behavior for a 
new significance as the basis for the guidelines of reflective practice.   Therefore, the project  is presented as a 
methodological  process  intrinsically  related  to  the  ability  of  analyzing  and  synthesizing  information  and 
problem,  to  creativity  and  reasoning  (DORST;  CROSS,  2001).  The  projectual  thinking,  from  the  design 
perspective, is an interdisciplinary and dynamic way of facing complexity. Therefore, the article proposes to find 
evidence  that  justify  the  premise  that  education  for  children  and  young  people  of  school  age,  by  design 
perspective, is able to enable and empower them towards a greater social engagement. This affects directly the 
way they play their roles as individuals, as consumers and as future decision‐makers in the transition towards a 
more sustainable and human society. 
KEYWORDS: design, project, school education.   
 

 

1 INTRODUÇÃO 

No decorrer do século XX, cresceu na sociedade a percepção do surgimento de um novo mundo, “um 

mundo moldado pelas novas tecnologias, pelas novas estruturas sociais, por uma nova economia e 

uma nova cultura” (CAPRA, 2005, p. 141). Estas mudanças apontam para diferentes combinações no 

âmbito  da  educação  associadas  aos  comportamentos  dos  indivíduos  e  à  sucessão  de  novos 

ambientes. As  transformações são processadas em um  ritmo  intenso, questionando os processos e 

conceitos comuns; assim,   motivando os sujeitos a repensar suas relações com o mundo, até então, 

organizado de forma tradicional e estável. 
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Este cenário se reflete diretamente no cotidiano dos educandos que convivem com uma variedade de 

recursos hipermidiáticos, mais  atrativos do que  as práticas pedagógicas  praticadas na maioria das 

escolas.  A  navegação  pelo  ciberespaço,  segundo  Santaella  (2004),  instituiu  uma  nova  forma  de 

cognição e acarretou no  surgimento de um  leitor  imersivo, que exibe uma  “agilidade perceptiva e 

uma prontidão de  respostas na  interação com o  fluxo  incessante de signos que se apresentam nas 

interfaces da hipermídia” (p. 14). 

Educar  os  profissionais  para  atuar  em  tal  mundo  requer  repensar  o  ser  pedagógico.  Assim,  ao 

escrever sobre a educação do futuro, Morin (2000) destaca a necessidade  latente de uma educação 

que evidencie o  contexto, as  relações  globais, as  várias dimensões e a  complexidade  inerente aos 

sistemas. Consequentemente, gera‐se  sentido às  incontáveis  informações que permeiam o mundo 

globalizado.  Segundoo  autor,  “o  conhecimento  das  informações,  ou  dos  dados  isolados,  é 

insuficiente. É preciso situar as informações e os dados em um contexto para que adquiram sentidos” 

(MORIN, 2000). 

A partir deste contexto, Morin  (2000)  torna evidente os desafios da educação  frente a um sistema 

complexo,  de  conhecimento  fragmentado  em  disciplinas  incapazes  de  contextualizar  o  objeto  de 

estudo.  O  autor  destaca  que  a  contextualização  e  a  globalização  dos  saberes  devem  representar 

interações entre as disciplinas de modo abundante, nas quais a partir de conexões universais, torna‐

se viável a busca por  respostas para os problemas do cotidiano e para os questionamentos do  ser 

humano  acerca  de  seu  papel  e  condição  no  mundo.  O  contexto  apresenta‐se  como  uma 

oportunidade à prática educacional e do design, à contextualização e à globalização dos saberes por 

meio das  interações entre as disciplinas, resultando em habilidades no tratamento de situações não 

mais lineares, mas dinâmicas, interativas e integrativas. 

Partindo‐se do  conceito de Cross  (2011) de que  “todo mundo pode – e  faz – design”  como  “algo 

inerente à  cognição humana”, para que o Design  se  torne  relevante, as  competências do designer 

devem  ser  estimuladas  e  desenvolvidas  desde  cedo,  expandindo  suas  habilidades  de  pensamento 

criativo.  Neste  aspecto,  destaca‐se  o  estudo  de  novas  formas  de  estimular  os  educandos  para  o 

processo de aprendizagem em Design, com relação à produção de sistemas educativos, ferramentas e 

métodos direcionados para uma nova geração de educadores e designers. Estes  terão o desafio de 

ampliar as dimensões do Design de forma a integrar as questões econômicas, ambientais, culturais e 
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sócio‐éticas,  compreendendo  um  pensamento  global  e  sistêmico,  envolvendo  toda  sua 

complexidade. 

O  termo  Design  é  comumente  complexo  de  ser  definido  por  sua  variedade  de  interpretações  e 

conceituações.  No  presente  artigo,  será  assumida  a  concepção  sugerida  por  Dorst  (2003)  que 

entende  o  Design  como  duas  formas  de  pensamento,  nos  campos  da  criatividade  e  raciocínio 

analítico. O autor destaca a peculiaridade na  forma como os designers desenvolvem sua  função ao 

utilizar‐se de diversas possibilidades de soluções para um problema.  

O Design exige o conhecimento da natureza do problema e este cresce durante o processo de projeto 

e no  caminho da melhor  solução possível. Ao definir problema de Design, Dorst  (2003)  concebe‐o 

como  um  “problema  aberto”,  constituído  de  um  conjunto  de  necessidades,  requerimentos  e 

intenções  pertencentes  a  diferentes mundos  conceituais  expostos  durante  o  desenvolvimento  do 

projeto  e  assim  jamais  poderão  ser  completados.  Dorst  e  Cross  (2001)  sugerem  que  o  processo 

evolutivo de solução dos problemas trafega entre o desenvolvimento e o refinamento do problema e 

da solução. 

As atividades se dão através de processos criativos de Design, ou seja, a análise, síntese e avaliação 

do  processo  desde  a  definição  até  a  solução  do  problema.  Desta  forma,  Design  é  também 

aprendizagem, já que constrói propostas, experimenta e principalmente aprende com o processo e os 

resultados obtidos. Neste sentido, Schön (2000) descreve o Design como uma atividade que envolve a 

“prática  reflexiva”,  prática  que  conduz  o  educando  a  constantes  questionamentos  e  a  lidar  com 

situações  de  incertezas,  instabilidade  e  conflito  de  valores. O  autor  enfatiza  que  o  conhecimento 

orientado pela ação não pode ser descritopor meio da racionalidade técnica e afirma que este tipo de 

conhecimento é vital para profissões orientadas pela ação, como o Design. 

Sob uma perspectiva mais ampla, pode‐se perceber uma mudança no modo de pensar e no modo de 

entender o mundo. De acordo com Achoff  (1981), este panorama significa a  imprescindibilidade da 

compreensão da mudança e da complexidade de um ponto de vista global. Nesse contexto, grande 

parte das instituições de ensino não tem acompanhado esse movimento, permanecendo apegadas a 

conceitos e ações pedagógicas obsoletas. 

O  presente  artigo,  dessa  forma,    tem  por  objetivo  apresentar  uma  reflexão  teórica,  de modo  a 

relacionar  as  características  inerentes  à  prática  do  design  ao  desenvolvimento  da  prática  escolar, 

como fator chave para habilitar o indivíduo a lidar com a complexidade do ecossistema no qual está 
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inserido. Logo, são propostos processos de ensino‐aprendizagem voltados à cultura de projetos como 

abordagem  da  construção  do  conhecimento  em  design,  em  seu  fazer  criativo  para  uma  nova 

significação como base para as diretrizes da prática reflexiva. 

2 O DESIGN COMO PRÁTICA REFLEXIVA 

O profissional do Design deve  ser capaz de exercer  suas  funções de maneira apropriada e criativa, 

com uma equipe  integrada durante todo o processo de conceituação do problema até a concepção 

da solução (SCHÖN, 2000).  Segundo Schön (2000), a própria ação de projetar, inerente ao designer, é 

capaz de conceber fenômenos e novos significados que redirecionarão as ações do designer na busca 

de respostas para as descobertas. 

O designer necessita desenvolver a  competência de  trabalhar  simultaneamente em diversos níveis 

utilizando‐se de métodos e  ferramentas disponíveis para cada  fase do desenvolvimento do projeto, 

realizando  reflexões,  construindo hipóteses, experimentando possíveis  soluções, “oscilando entre a 

parte e o todo e entre o envolvimento e o desligamento” (SCHÖN, 2000). O autor apresenta um lado 

humano  das  habilidades  do  designer  com  a  construção  do  conhecimento  em  design  inserido  no 

processo de realização da tarefa. 

O processo de projeto de design, desta forma, pode ser considerado um processo de aprendizagem  

no  sentido  de  uma  modificação  significativa  na  forma  de  pensar  e  agir  do  sujeito. 

Imprescindivelmente,  tal mudança é provocada  tanto por um  contínuo processo de  construção de 

conhecimento,  provocado  pela  interação  entre  assimilação  e  acomodação,  como  pelos  contextos 

sociais e culturais por onde o sujeito transita e, ainda, a partir das inter‐relações que estabelece e as 

experiências que compõem a sua trajetória (FRAGA; SCALETSKI, 2011).  

Na visão  de Cross (2001), o design pode ser considerado uma prática exploratória e que vai além da 

busca de uma solução para o problema. Deste modo, o que define Design, de acordo com o Schön 

(2000), não seriam as limitações da estrutura cognitiva, mas uma forma verdadeiramente original de 

produzir sentido já que a atividade de design é única e o conhecimento utilizado pertence à ação na 

busca por  soluções. A questão de  como  encontrar  as  conexões necessárias  entre uma  solução ou 

soluções e um problema de projeto é respondida por Schön (2000) como dentro do próprio processo 

de projeto ou “durante a ação de projetar”. O autor afirma que é durante o projeto que o designer 
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materializa diferentes soluções ao mesmo momento em que reflete sobre o ato de projetar, processo 

que Schön (2000) caracteriza como a “reflexão‐na‐ação”. 

A partir deste cenário, o presente artigo propõe o questionamento de como preparar os  indivíduos, 

desde a Educação Escolar, para desenvolver estas habilidades já que, na perspectiva de Schön (2000), 

estas competências são prejudicadas pela escola tradicional que domina a Educação não fazendo jus 

às características da atividade. O autor ressalta ainda que o componente “design” é subestimado nas 

escolas e disciplinas comumente associadas às ciências comumente privilegiada no currículo escolar. 

Assim,  ao  enfatizar  a  racionalidade  técnica,  que  salienta  a  resolução  de  problemas  por meio  da 

seleção  dos  meios  e  métodos  disponíveis  mais  adequados  para  cada  fim,  o  currículo  ignora  o 

contexto do problema e o processo pelo qual define‐se as decisões adotadas, os objetivos a alcançar 

e os meios  a  serem utilizados.  Schön  (2000) preconiza que no mundo  real os problemas não  são 

apresentados de forma pronta, completa e definitiva. 

A  prática  reflexiva  pode  vir  a  constituir  um  “paradigma”  educacional,  pois  declara  que  o 

conhecimento cresce à medida que o estudante confronta‐se com cada situação‐problema e, apesar 

de  verdadeiro na prática, a análise das  competências do estudante/designer  tornam‐se difíceis de 

lidar  analiticamente.  Em  seu  livro  “Educando  o  profissional  reflexivo”,  Schön  (2000)  demonstra 

preocupação para  com os praticantes de design  e  comunidades de professores que  se  apoiam na 

inserção  de  atividades  acadêmicas,  na  orientação  dos  estudantes  na  atividade  prática  de  projeto 

buscando recriar o ambiente profissional. De acordo com  o autor, o espaço de aprendizagem deveria 

trabalhar com situações reais do estudante, onde toda tarefa é única. 

O desafio seria como ensinar aos estudantes a lidar com estas situações únicas. O autor propõe então 

a  utilização  do  “conhecimento  através  da  ação”  já  que  para  atuar  o  designer  necessita  de 

conhecimentos  tácitos  e  explícitos.  Schön  (2000),  por  conhecimento  tácito,    compreende  todo  o 

conhecimento adquirido pelo indivíduo durante sua vida, suas experiências e inerente às habilidades 

do  sujeito está profundamente enraizado na experiência e nas ações do  indivíduo, bem  como nos 

ideais, valores ou emoções que ele acredita. Em complemento à visão de Schön, Nonaka e Takeuchi 

(1997)  descrevem  o  conhecimento  tácito  como  “altamente  pessoal,  difícil  de  formalizar  e  está 

profundamente enraizado nas ações e experiências do indivíduo”. 

Já  o  conhecimento  explícito  pode  ser  conceituado  como  possível  de  ser  definido  em  linguagem 

formal,  inclusive  em  afirmações  gramaticais,  expressões  matemáticas,  especificações,  manuais  e 
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assim  por  diante  (NONAKA  e  TAKEUCHI,  1997).  Esse  tipo  de  conhecimento  pode  ser  então 

transmitido,  formal  e  facilmente,  entre  os  indivíduos.  É  o  tipo  de  conhecimento  que  pode  ser 

compartilhado entre indivíduos de modo formal e sistemático enquanto o conhecimento tácito não é 

facilmente passível de ser enunciado. 

O conhecimento tácito, por sua natureza pessoal, torna‐se difícil de ser formalizado, comunicado e, 

consequentemente, compartilhado a partir do momento que é composto por percepções subjetivas, 

palpites,  intuição. É o conhecimento pessoal  incorporado à experiência  individual e envolve  fatores 

intangíveis  como,  por  exemplo,  crenças  pessoais,  perspectivas  e  sistemas  de  valores  (NONAKA  e 

TAKEUCHI, 1997). 

A construção de conhecimento em design, ou “designerly ways of knowing”, pode ser caracterizada 

como um processo aberto e  sujeito a alterações a  todo o momento por  fora do próprio processo, 

muitas vezes de maneira inesperada (CROSS, 2010). Segundo o autor, são em momentos como este, 

dotados de incerteza, que os designers utilizam de seus conhecimentos tácitos. Ao considerar a teoria 

do conhecimento do Design, o conhecimento tácito, importante para todas as áreas de atuação, pode 

vir a ser confundido com o conhecimento geral de Design (FRIEDMAN, 2003). Esta confusão deve‐se 

ao fato da prática do Design ser confundida com a pesquisa propriamente dita  já que desenvolve a 

teoria com a prática por meio da articulação e investigação indutiva. Porém, para Schön (2000), este 

processo  conceitua‐se  em  “conhecer‐na‐ação”  e  refere‐se  a  um  processo  dinâmico  que  envolve  a 

resolução de problema  sem  ter que pensar  a  respeito, o que  caracteriza o  conhecimento  tácito e 

revela o funcionamento de um pensamento criativo para a inovação. 

Na  reflexão‐na‐ação, o  indivíduo deve  se envolver na  situação com o propósito de compreender e 

contextualizar  o  problema,  ou  seja,  definir  a  situação‐problema.  É  necessário,  também,  o 

envolvimento do sujeito com a situação por meio de  intervenções, ou seja, análises conduzidas de 

forma  interativa e aberta. O  indivíduo, assim,   possui envolvimento direto na busca da solução pelo 

problema  através de um diálogo  reflexivo  com  a  situação única e  incerta em que  está  inserido, e 

inclui o conhecimento tácito do praticante. 

Por conseguinte, ao ensinar baseado na orientação pela ação, a escola vê‐se obrigada a abandonar as 

teorias de  racionalidade  técnica  já que as  situações não  se  repetem. A aprendizagem depende do 

contexto e é desenvolvida pelo estudante em contato direto com o problema. Assim, transcende‐se 

da  racionalidade  técnica  para  a  racionalidade  crítica,  descrita  por Morin  (2000)  como  aberta  ao 
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diálogo, uma racionalização não fechada ou doutrinária. Segundo o autor, o atual modelo de ensino 

ainda projeta sobre a sociedade “as restrições e os mecanismos inumanos da máquina artificial com 

sua visão determinista, mecanicista, quantitativa, formalista, que ignora, oculta e dissolve tudo o que 

é subjetivo, afetivo, livre e criador” (p. 18). 

De  acordo  com  Morin  (2000),  o  processo  de  conhecer  reflete  percepções  que  são 

concomitantemente  traduções  e  reconstruções  cerebrais  embasadas  em  estímulos  e  sinais 

apreendidos e decodificados pelos sentidos. A partir desta perspectiva é possível, segundo o autor, 

estabelecer conexões que considerem os valores subjetivos, tratados pelo estudo do imaginário. 

No  campo  do  Design,  o  imaginário,  através  do  estudo  das  experiências  anteriores,  fomenta 

repertórios  importantes  para  o  designer  e  para  os  atos  criativos  no  processo  do  Design.  As 

instituições de ensino lidam com uma geração destituída de práticas pedagógicas onde a imaginação 

não é estimulada. Neste caso, lidar com as emoções, sentidos, subjetividade, uma prática recorrente 

da vivência e do exercício neste sentido, ficam prejudicadas pela falta de uma estrutura curricular que 

preveja este tipo de abordagem, o estímulo de atitudes mais sensíveis. 

Ao  articular  com  as  informações  invisíveis  envolvidas no processo  criativo pela  lente do  design, o 

estudante adquire um diferencial em suas produções. Sem esta habilidade, o sujeito coloca em risco a 

comunicação e comumente resulta em construções honestas quanto à forma, mas vazias quanto ao 

significado e à produção de sentido. Sendo assim, para que o conhecimento sistemático apareça no 

design, é preciso de teorias que permitam questionar e aprender com o mundo que está em volta das 

pessoas (FRIEDMAN, 2003). 

A educação necessita estimular esta visão relacional da  integração das partes com o  todo, além de 

promover  a  inteligência  curiosa,  que  relaciona  conhecimentos,  formula  e  soluciona  problemas 

(MORIN, 2000). Ao mesmo tempo, questiona a inteligência mecanicista, que simplifica e reduz o que 

é complexo, excluindo o que não faz parte de um padrão e esquivando‐se do novo e do imprevisto. 

Diante  deste  cenário,  a  educação  necessita  de  estratégias  de  compreensão  que  considerem  a 

complexidade inerente à realidade e seja flexível quanto às alterações de contexto, carece de “[...] um 

processo de empatia, de identificação e de projeção” (MORIN, 2000). Além de preparar os educandos 

para o novo, para o imprevisto e para enfrentar as incertezas, é importante abandonar as concepções 

deterministas e aprender a conviver com o  inesperado, ser flexível e adaptável no sistema dinâmico 

em que interage cotidianamente. 
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A educação é o  lugar da construção de propostas para o futuro, um espaço, segundo Morin (2000), 

para plantar o que se deseja colher à frente. As estratégias e escolhas sobre sua forma e conteúdo 

dizem muito  sobre  a  sociedade,  sua  história  e  o  que  está  por  vir. Neste  sentido,  o  International 

Council of Societies of Industrial Design – ICSID (2008), aborda o Design sob a ótica apresentada por 

considerar  que  uma  das  principais  missões  do  Design  é  “tomar  conhecimento  e  avaliar  as 

interconexões estruturais, organizacionais,  funcionais, expressivas e econômicas  com o objetivo de 

reforçar a sustentabilidade global e a proteção ambiental (ética global)”. O ICSID (2008) destaca que o 

design  necessita  propiciar  benefícios  e  liberdade  para  toda  a  comunidade,  individual  e  coletiva, 

incluindo  usuários,  produtores  e  protagonistas  do mercado  (ética  social);  apoiando  a  diversidade 

cultural apesar da globalização mundial (ética cultural), coerentes com sua própria complexidade.  

A  escola  do  futuro,  para  Morin  (2000),  necessita  organizar  o  conhecimento  “re‐formando”  o 

pensamento. Esta reforma é paradigmática e não programática, o que significa que as instituições de 

ensino necessitam estar atentas ao modelo e não somente aos conteúdos. De um lado, o educando 

depara‐se com os saberes separados, divididos compartimentados e, de outro, confronta‐se com as 

realidades  multidisciplinares,  multidimensionais,  transversais,  globais  e  planetárias.  Assim,  os 

processos  de  ensino‐aprendizagem  são  considerados  fundamentais  na  construção  de  novos 

conhecimentos.  Partindo‐se  da  premissa  de Nonaka  e  Takeuchi  (1997)  de  que  o  conhecimento  é 

criado pelo indivíduo, entende‐se que é ele que deve aprender.  Portanto, as instituições necessitam, 

a  partir  de  um modelo  de  gestão,  oferecer  um  espaço  adequado  de  aprendizagem  contínua,  que 

torne o educando um ser reflexivo, flexível e emancipado. 

Sob esta ótica, o educando passa a apreender um tipo de reflexão‐na‐ação que vai além dos preceitos 

explícitos ao produzir e experimentar novas categorias de compreensão, estratégias de ação e formas 

de  conceber  problemas  (SCHÖN,  2000).  Neste  cenário  de  mudanças  de  paradigmas  quanto  à 

aprendizagem,  é  possível  verificar  uma  contraposição  à  formação  tecnicista  do  professor  e  o 

profissional  que  reflete  sobre  suas  práticas,  buscam  alternativas  didáticas,  reveem  as  teorias 

embasadoras; ou seja, que repensa o ensino. 

3 NOVAS FORMAS DE ENSINAR 

O novo paradigma que orienta o professor do  futuro é a  certeza de que os educandos devem  ser 

preparados para enfrentar e conviver em uma sociedade em constantes mudanças e como agentes de 
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seu  próprio  conhecimento  (MORIN,  2000).  Pode‐se  considerar  este  cenário  um  paradigma  já  que 

muitos  educadores demonstram  conhecimentos  científicos  e  padronizados  adquiridos durante  sua 

formação, baseado na racionalidade técnica e que podem mostrar‐se insuficiente na preparação dos 

estudantes  para  a  resolução  de  problemas  práticos,  complexos  e  incertos. De  acordo  com Morin 

(2000), apresentar ao aluno certezas inquestionáveis é o primeiro erro e a maior das ilusões imposta 

pela racionalização do processo de ensino ou pela burocratização a que o professor se refere. 

O professor tem o papel de compreender a sala de aula como um complexo ambiente de trabalho, 

refletindo sobre as necessidades particulares e individuais de seus alunos a fim de tomar consciência 

e  aprimorar  seu  planejamento  para  o  grupo  de  alunos  em  questão  na  busca  por  soluções 

particulares. Neste processo, o professor passa a entender e solucionar as problemáticas questões do 

processo de ensino e aprendizagem. 

Ao considerar as capacidades básicas relacionadas aos sentidos e às habilidades motoras, o professor 

encontra  na  concepção  de  projetos  uma  oportunidade  metodológica  quanto  ao  estímulo  e 

desenvolvimento das habilidades  intelectuais de  seus educandos. Apresenta‐se  como um processo 

metodológico  intrinsecamente  relacionado  à  capacidade  de  análise  e  síntese  de  informações  e 

problemas,  à  criatividade  e  ao  raciocínio,  ao  conhecimento  neste  sentido  ligado  a  técnicas  de 

armazenamento de informações e ao campo da memória, e à capacidade de interação e comunicação 

entre diferentes indivíduos (DORST; CROSS, 2001). 

Ao  introduzir  a  cultura  de  projetos  no  programa  curricular,  as  instituições  de  ensino  junto  a  seus 

professores  oferecem  uma  maneira  interdisciplinar  e  dinâmica  de  enfrentar  a  complexidade 

apresentada através do pensar projetual. Autores como Dorst e Cross (2001), tratam o projeto como 

um processo cognitivo de “resolução de problemas”. A criatividade no âmbito do projeto, segundo os 

autores,  apresenta‐se  como  uma  co‐evolução  entre  o  problema  e  a  solução  onde  o  intelecto 

interpreta o problema, busca na memória soluções de problemas análogos e suscita novas soluções, 

em um processo onde as soluções e problemas são comumente confrontados. Este processo permite 

abordar a prática pedagógica segundo os pressupostos do Design. 

Na  prática  de  ensino  por  projetos,  o  estudante  tem  seus  primeiros  contatos  com,  o  que  nomeia 

Schön(2000),  a  linguagem  de  processo  de  projeto  e  esta  linguagem,  quando  estimulada  pelo 

professor, motiva a reflexão sobre o ato de projetar e passa a materializar soluções distintas enquanto 

experimenta  possibilidades  de  reconstrução  da  concepção  do  projeto.  O  resultado  pode  ser  a 
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construção  de  novos  fenômenos  ou  ideias  totalmente  novas  ‐  “[...]  é  provável  que  encontrem 

significados novos e  inesperados nas mudanças produzidas por eles e  redirecionem  suas ações em 

resposta a  tais descobertas”  (SCHÖN, 2000, p. 61). A questão, no  campo do Design, passa a  ser a 

articulação para a localização das subjetividades envolvidas nos processos projetuais, transformando‐

as em ações na busca por soluções mais ricas de sentido. 

Por  intermédio da cultura de projeto, o conhecimento  individual passa a  ser compartilhado com a 

equipe e possibilita aos integrantes interagirem e evoluírem na estruturação dos problemas e ações a 

partir  do  pensamento  do  outro  (CROSS,  2011).  As  interações  sociais,  papéis  e  relacionamentos 

passam  a  ser  componentes  naturais  do  trabalho  das  equipes  e  evidenciam  o  aspecto  social  do 

processo,  inclusive  suas  divergências  que,  para  o  autor,  devem  ser  administradas  a  fim  de  evitar 

conflitos e alcançar resultados construtivos. 

Além  do  desafio  da  introdução  da  concepção  de  projetos  na  prática  docente,  a metodologia  de 

avaliação desta modalidade de ensino também é considerada fator fundamental, pois neste contexto, 

está  a  serviço  da  ação  em  processo  (SCHÖN,  2000),  alimentando  e  reorientando  o  caminho  da 

aprendizagem do estudante. Assim, a avaliação consiste em um conjunto de avaliações que indicam o 

caminhar  do  indivíduo  durante  seu  processo  de  aprender.  O  aluno  é  levado  a  pensar  sobre  as 

facilidades  ou  dificuldades  enfrentadas  durante  o  projeto,  quando  ocorre  uma  auto‐avaliação  na 

reflexão‐em‐ação, possibilitando a reestruturação de suas estratégias de ação e a compreensão dos 

assuntos trabalhados. Para que estes e outros exemplos de práticas educativas inovadoras se tornem 

plenos e alcancem os educandos é preciso que estas  integrem um projeto educacional baseado em 

valores,  com  propostas  articuladas  e  planos  de  ação  fundamentados  na  busca  por  transformar  a 

realidade  da  educação.  Contudo, muitos  programas  curriculares  vêm  buscando  transformar  esta 

realidade e tentando promover a sinergia entre os diversos atores envolvidos. A educação carece ser 

contextualizada  culturalmente,  socialmente  e  historicamente no desenvolvimento das  capacidades 

humanas. 

A  humanidade,  na  perspectiva  de  Morin  (2000),  necessita  redirecionar‐se  para  um  mundo  que 

contemple um homem mais humanizado e  consciente. Este  conceito  tem  influenciado o papel do 

Design  na  sociedade  contemporânea,  que  ampliou  seu  escopo  de  atuação  para  além  das 

características  estéticas  e  funcionais  de  produto  e  serviços.  As  competências  do Design,  segundo 

Morelli  (2002),  ampliam‐se  para  a  observação  e  interferência  nos  fenômenos  socioambientais  e 
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econômicos  a  fim  de  sugerir  novos  cenários  possíveis,  baseados  em  combinações  de  elementos 

heterogêneos reais, visando uma maior contribuição para a resolução de problemas socioeconômicos 

e ambientais. 

Neste cenário, no qual o design impacta na sociedade, além da perspectiva de produção de artefatos 

e  da  aceleração  do  consumo,  leva  o  design  a  desempenhar  um  papel  chave  em  um  processo  de 

desenvolvimento de uma sociedade mais humana e, por conseguinte, mais sustentável. Papanek, na 

década de 70, em seu livro Design for the Real World, salientava a necessidade de uma mudança de 

paradigma dominante baseado no mercado de consumo e da obsolência programada em direção ao 

desenvolvimento do design para o indivíduo e para a comunidade.  O entendimento de que toda ação 

possui uma reação devido ao contexto global em que se está inserido, complementa a visão do autor 

de que   o principal problema do ensino  seria a  falta de atenção aos aspectos ecológicos,  sociais e 

econômicos do ambiente onde em que o indivíduo se insere. Assim, “a educação é um processo em 

que  o  ambiente  muda  o  aluno,  e  o  aluno  muda  o  ambiente.  Em  outras  palavras,  ambos  são 

interativos” (Papanek, 1992, p.287). Desta forma, a educação escolar, na perspectiva do design,  leva 

ao empoderamento e à capacitação de crianças e jovens em razão da prática reflexiva, resultando em 

um  entendimento maior do  contexto no qual  se  está  inserido,  gerando  assim maior  engajamento 

social.  

A processualidade,  inerente ao design, é capaz de conectar o educando ao planejamento, criação e 

inovação em diferentes domínios. Alguns dos grandes desafios enfrentados pela educação formal, em 

termos  de  resultado  de  aprendizagem  ‐  como  a  cidadania  ativa  em  prol  da  mudança  para  a 

sustentabilidade, passa a ser trabalhado pelo design por meio da visão sistêmica, desenvolvimento de 

competências e pela prática reflexiva na educação escolar. Desta forma, as contribuições do design na 

educação  escolar  através  do  desenvolvimento  do  processo  criativo  e  de  projeto,  fornecem  uma 

direção para o aprendizado e para a discussão de questões relacionadas aos cidadãos e suas escolhas, 

as quais afetam o futuro particular e global dos indivíduos.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente  artigo, foram explorados caminhos para o estímulo das habilidades do designer desde a 

educação escolar através da análise, discussão e reflexão acerca das questões referentes à educação 

voltada às competências do Design como área do conhecimento. O estudo aponta para a perspectiva 
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do Design como um estimulador da abordagem reflexiva do ensino no que concerne sua atividade e 

implicações  do  complexo  e multifacetado mundo  contemporâneo  e  globalizado. O  artigo  propõe, 

então, a potencialização e  incentivo das habilidades do designer desde a educação escolar em uma 

perspectiva  que  privilegie  o  desenvolvimento  humano  em  um  cenário  que  as  transformações 

tecnológicas, econômicas e sociais são cada vez mais recorrentes. 

O Design apresenta‐se como uma abordagem relevante no desenvolvimento de uma sociedade mais 

humana e harmoniosa com o ambiente e seus atores. Neste contexto, o Design busca em seu fazer 

criativo  uma  nova  significação,  onde  o  lado  humano  da  sociedade  são  bases  para  as  diretrizes. À 

prática de ensino cabe direcionar esta nova consciência procurando integrar o fazer criativo na forma 

de aprender dos estudantes. 

Os  saberes  apresentam‐se  fragmentados,  separados  e  compartimentados  entre  as  disciplinas 

escolares que, apesar de trazerem as vantagens da divisão do trabalho, criaram a hiperespecialização 

que  impede  a  visão  global,  fragmentando  os  problemas  e  inibindo  a  possibilidade  de  reflexão  e 

compreensão  do  todo.  Dessa  forma,  com  a  prática  pedagógica  centrada  no  professor,  o  fazer 

fragmentado e mecânico é evidenciado, o que torna os educandos passivos e habituado a avaliações 

por repetições. Esta passividade impede o indivíduo de aprender fazendo, experimentando, errando, 

refletindo, construindo, reconstruindo e simulando. 

Por conseguinte, com o propósito de tornar o professor um mediador e a sala de aula um espaço de 

conhecimento e saber, a aprendizagem por projetos apresenta‐se como um aliado na interatividade e 

estímulo do educando. A cultura de projeto, portanto, atua na capacidade analítica e de síntese, na 

criatividade e raciocínio, no conhecimento fundamentado nas experiências, além da representação e 

da  comunicação  das  soluções  projetuais.  Destaca‐se  que  cada  uma  destas  habilidades  ocorre  de 

forma  inter‐relacionada  e  dependente, misturando‐se  de maneira  interativa  desde  o  processo  de 

compreensão do problema à representação das soluções. 

Cria‐se  um  ambiente  de  confiança,  com  o  questionamento  e  a  cooperação mútua,  que  conduz  à 

reflexão‐na‐ação  (SCHÖN,  2000),  facilitando  a  transformação  do  conhecimento  individual  em 

conhecimento  comum  (NONAKA; TAKEUCHI, 1997),  indispensável para a  compreensão  comum dos 

problemas estruturados e das soluções propostas. Nesta perspectiva, a integração das competências 

do  Design  na  educação  é  desenvolvida,  não  em  confronto  com  as  metodologias  de  ensino  e 

aprendizagem comumente aplicadas, mas no âmbito de um processo pedagógico mediado. 
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As  instituições de ensino, ao  refletir sobre a eficiência da  lógica de  trabalho por projetos, poderão 

propor práticas pedagógicas voltadas às competências do aluno na concepção de soluções baseadas 

em referenciais teóricos oriundos de uma estrutura teórica e de experiências anteriores. Cada nova 

experiência de reflexão‐na‐ação enriquece o repertório do estudante que poderá, portanto, compor 

novas variações, novos experimentos para  reformulação da  concepção do projeto,  fazendo uso do 

caráter criativo da memória e contribuindo para a construção do conhecimento de projeto por meio 

da memória e da experiência vivenciada. 

Compreender as forças que formam o mundo contemporâneo, requer o desenvolvimento de novos 

caminhos  para  a  análise  crítica.  Qualquer  mudança  no  contexto  educacional  representa, 

obrigatoriamente, uma renovação no espírito pedagógico e demanda uma nova postura, bem como 

uma nova consciência da comunidade educativa. Desta forma, fez‐se necessário, além de analisar as 

variáveis que compõem o ambiente educacional do  futuro, avaliar a correlação entre os envolvidos 

relacionados a este contexto. 

A  incorporação  de  habilidades  de  resolução  criativas  para  problemas  referentes  às  iniciativas 

estratégicas das práticas pedagógicas fundamentou a utilização do Design e suas competências para a 

adequação do modelo educacional no ambiente de constantes mudanças no qual está inserido. Desta 

forma,  percebe‐se  a  necessidade  de  uma  significativa  inversão  dos  papéis  na  construção  do 

conhecimento  onde  o  educando  deixa  de  ser  passivo  e  passa  a  sujeito  do  processo.  A  educação 

necessita  conjugar  os  termos  que  se  referem  ao  ser  humano  consciente  de  seu  papel  diante  das 

instâncias da vida, na sociedade, na ética e nas questões que envolvem a vida no planeta. 
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Bicicletário Ciclo: convívio, integração e intermodalidade  
no Largo da Gardênia Azul/Rio de Janeiro 
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RESUMO  
Este artigo visa relatar o processo de um ano do meu projeto final de graduação no curso de design de 
produtos da PUC-Rio finalizado em dezembro de 2013. O objeto de estudo foi o Largo da Gardênia Azul, bairro 
da subprefeitura da Barra e Jacarepaguá. No local, todos os dias às 6h, mais de quatrocentos ciclistas vem 
pedalando de suas casas, deixam sua bicicleta presa em um guarda-corpo de um córrego no local e pegam um 
ônibus no ponto que marca uma das principais áreas de troca de transporte coletivo na Zona Oeste do Rio de 
Janeiro. O projeto teve como objetivo inicial o desenvolvimento de um bicicletário como mobiliário urbano de 
segurança e conforto, no entanto, acabou por abraçar outros atributos como a relação de pertencimento entre 
as pessoas e o espaço público e a ideia de transformação de um local de passagem em um local que seja 
também de encontro. No Largo, os bicicletários totalmente precários e depredados e a falta de mobiliários 
foram observados por meses, a fim de compreender as táticas urbanas, como aquelas levantadas por Michel de 
Certeau. Uma metodologia de design participativo com moradores ciclistas locais foi imprescindível para a 
realização e o sucesso do projeto.  

PALAVRAS-CHAVE : Espaço Público, Mobiliário Urbano, Design de produto. 

 
 

ABSTRACT  
This article aims to report the one year process of my graduation thesis in product design at PUC-RIO 
accomplished in december 2013th. The object of study was Largo da Gardênia Azul, a neighborhood of Barra 
and Jacarepaguá Borough, located between the slums Cidade de Deus and Rio das Pedras. At the place, every 
day around 6 o'clock, more than four hundred cyclists come from their houses and park their bikes placed in a 
guardrail brace that protects a local channel and take the bus at one of the main bus stops of the west side of 
Rio de Janeiro. This project had as initial goal the development of a bike park that would be a safe and 
comfortable urban furniture, however, it embraced other attributes such as the feeling of belonging between 
people and the public space and also the idea of transforming a passage area in also a place for meeting people. 
At the place, the bike parks, totally precarious and vandalized, and the lack of urban furniture have been 
observed for months in order to understand the urban tactics such as those pointed out by Michel De Certeau. A 
methodology using participative design with local cyclists were essential to conduct this project and for its 
success. 
  

KEY-WORDS : Public Space, Urban Furniture, Product Design. 
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1 INTRODUÇÃO 

O projeto Bicicletário Ciclo nasceu a partir de uma necessidade real, porém invisível, na Zona Oeste 

do Rio de Janeiro, na qual milhares de pessoas usam a bicicleta devido à falta de transporte coletivo 

e são obrigadas a estacioná-las em um espaço depredado e sem infraestrutura. No entanto, por um 

breve momento, esta realidade em que o ciclismo é utilizado como transporte se aproxima de um 

estilo de vida mais sustentável, saudável e econômico ainda pouco comum ao que vemos 

normalmente pela cidade do Rio de Janeiro e no próprio país, isto é, com uso predominante de 

veículos motorizados. 

Tendo em vista a grande quantidade de estudos que mostram a importância de se pensar em cidades 

mais humanas, sustentáveis e resilientes, esta pesquisa tomou como oportunidade tais ideais e os 

associou ao hábito já existente de pedalar a fim de consolidá-lo como uma alternativa real de 

locomoção pela cidade. Ao redor de questões sociais, culturais e urbanísticas, o projeto de graduação 

Bicicletário Ciclo buscou encontrar uma solução factível e eficaz que gerasse conforto e qualidade de 

vida para pessoas que sempre vivenciaram um espaço público negligenciado e pouco convidativo.  

2 O PROCESSO DE PROJETO 

O projeto Bicicletário Ciclo foi realizado com base na metodologia proposta nas duas disciplinas de 

Projeto Conclusão – parte I e parte II – na habilitação Projeto de Produto da PUC-RIO. Cada uma 

destas disciplinas teve duração de um semestre, resultando em um total de um ano de projeto 

ocorrido durante o ano de 2013. A metodologia projetual trabalhada em sala foi baseada no modelo 

do “duplo diamante”, no qual o aluno passa por quatro etapas, melhor explicadas por Matt Hunter 

(2015) do Design Council UK, que são:  

a) 1ª Etapa – “Descobrir”: representa o momento de escolha do tema de abordagem, seus 

insights e pesquisas referentes;  

b) 2ª Etapa – “Definir”: momento de definição da questão, o problema e a problemática;  

c) 3ª Etapa – “Desenvolver”: momento de desenvolvimento de soluções, conceitos, testes, 

experimentações e processo de tentativa e erro para o refinamento de ideias;  

d) 4ª Etapa – “Entregar”: estágio de resultado do projeto (se é um produto, serviço ou outro), o 

seu detalhamento e a sua finalização. 

É importante ressaltar que no caso do presente projeto, optou-se por uma abordagem social no 

espaço urbano, não apenas por conta de uma motivação pessoal com foco profissional em questões 

sociais, mas pela percepção de uma carência de projetos de design voltados para vida na cidade, 

especialmente nas áreas de periferia.  
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1ª ETAPA – DESCOBRIR 

Escolha do tema e embasamento 

Nesta primeira etapa, o tema “uso da bicicleta no espaço urbano” guiou as pesquisas iniciais do 

projeto. Para entender como ocorria o transporte por bicicleta na cidade do Rio de Janeiro, foi 

preciso olhar o modo de se transportar na cidade e no país como um todo, antes de se debruçar no 

ciclismo usado como meio de transporte pelo carioca. 

 A década de 1950 marcou a história do Brasil, com a criação de Brasília, o forte investimento no 

transporte rodoviário e a indústria automobilística. O fomento na indústria automotiva e na cultura 

de uso do carro levou os governos posteriores a voltar a sua economia e o desenvolvimento urbano 

com base neste modelo, facilitando cada vez mais o acesso ao transporte motorizado individual ao 

longo das décadas seguintes. Na década de 2000, o Rio de Janeiro registrou um aumento de carros 

considerável, já que sua frota cresceu em 62%, ou seja, um acréscimo de mais de um milhão de 

automóveis nas ruas (RODRIGUES, 2012).  

A grande quantidade de obras de infraestrutura para receber eventos como a Copa do Mundo e as 

Olimpíadas, associado ao aumento do número de veículos nas ruas, aumentou o trânsito e, 

consequentemente, o estresse na rotina do carioca que precisa se deslocar pela cidade diariamente. 

Em meio à complexidade da metrópole carioca e seus problemas em mobilidade urbana, o ciclismo 

utilitário, isto é, aquele realizado com fins de transporte, é adotado como um meio alternativo a fim 

de recriar a logística diária tão sofrida marcada por horas perdidas no trânsito. 

Entre 2004 e 2012 o número de viagens com bicicletas aumentou em 93,5% e a meta da prefeitura é 

de aumentar até 2016, ano das Olimpíadas, a malha cicloviária no município de 300 para 450 

quilômetros (NOBREGA, 2013). Tendo em vista o crescimento e a popularização da bicicleta como 

meio de transporte, o público-alvo escolhido para o projeto foi o dos ciclistas utilitários. Dentre várias 

oportunidades de projeto, a escolhida foi baseada em um dado da COPPE/UFRJ (2010), que relata 

que 40% deste público reclamam da falta de infraestrutura para estacionar a sua bicicleta. O 

estacionar é um dos momentos mais importantes para o ciclista, pois é quando ele se separa do 

veículo e o deixa exposto a furtos, diferentes condições climáticas e outras situações de 

vulnerabilidade. 

Em um mapa desenvolvido pela ONG Transporte Ativo, foi possível visualizar no ano de 2013 que a 

grande maioria dos bicicletários registrados está presente na Zona Sul da cidade, área com maior 

investimento em infraestrutura e foco no lazer. Já na Zona Oeste, o número de bicicletários é bem 

menor enquanto a necessidade, segundo o ciclo ativista José Lobo, coordenador da ONG Transporte 

Ativo, é muito maior, devido principalmente à restrição de transportes coletivos. 
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A partir dessas questões, o projeto se direcionou para o problema da falta de bicicletários e locais 

seguros e práticos para estacionar a bicicleta do ciclista utilitário. Neste intuito, uma pesquisa 

preliminar de campo foi realizada em algumas áreas da cidade para a escolha de um recorte 

geográfico para o projeto. Locais como os estacionamentos subterrâneos na Cinelândia, a entrada do 

morro do Vidigal, a comunidade do morro Dona Marta em Botafogo e por fim o Largo da Gardênia 

Azul em Jacarepaguá foram visitados e analisados mediante critérios como o número de ciclistas 

presentes, a área geográfica e a infraestrutura e vulnerabilidade socioeconômica no local. 

Área de recorte e pesquisa 

O local escolhido para a abordagem de projeto foi o Largo da Gardênia, pois foi percebido logo na 

primeira ida a campo, que a bicicleta é um componente crucial na qualidade de vida e na rotina dos 

moradores. Seu uso é uma necessidade evidente, visto que não possuem meios de transporte 

coletivo circulando de dentro para fora e vice-versa.  

A partir de conversas com comerciantes locais, a única alternativa motorizada para esta limitação é a 

moto-taxi, mas que por serem de alto custo, são inviáveis para a maior parte da população local. A 

bicicleta é escolhida pelos moradores devido às distâncias entre o interior do bairro e o ponto de 

ônibus no Largo, que feitas pedalando reduzem em 20 minutos o tempo de percurso quando feito a 

pé. Além disso, a grande quantidade de bicicletas vistas no local mostrou a potencialidade para se 

explorar o hábito já existente de pedalar a fim de consolidá-lo como um meio de transporte. 

O Largo da Gardênia (Figura 1) é a principal entrada para o bairro da Gardênia Azul, já que fica na 

entrada da Avenida Isabel Domingues junto a Passarela da Barra (nome informal), ponto de 

comutação estratégico onde milhares de pessoas transitam diariamente fazendo a intermodalidade 

entre a bicicleta e o ônibus para as demais áreas da cidade. Por isso, desde cedo a área já está muito 

movimentada e com uma circulação intensa de bicicletas, motos e pedestres. 

Figura 1: Largo da Gardênia Azul, Passarela da Barra e entrada da Av. Isabel Domingues 

  

Fonte: print screen Google Street View 2013 

O bairro se encontra em um dos principais pontos de referência da Zona Oeste, pois fica entre os 

bairros de Jacarepaguá, Barra e Recreio, está próximo a linha amarela e fica entre duas grandes 

favelas – a Cidade de Deus e a Rio das Pedras – ambas conhecidas pela violência e o tráfico de drogas. 
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Proveniente de uma comunidade de pescadores, possui menos de 18 mil habitantes (IPP, 2010) dos 

quais pelo menos quatrocentos já estacionam suas bicicletas a partir das 5h30 da manhã próximo ao 

Largo e na Passarela antes de seguir para suas atividades diárias, deixando-as expostas por muitas 

horas, correndo vários riscos como furtos e danos.  

A renda familiar desses ciclistas é de um a dois salários mínimos e ainda que recebam pouco, o 

principal motivo para comprar uma bicicleta velha e não investir em uma mais cara está no alto 

número de furtos de bicicleta. Esta relação de desapego faz com que o modal não seja consumido da 

mesma forma que outros bens, como produtos eletrônicos e roupas, já que, por serem velhos e com 

pouco cuidado, não transmitem status como os outros produtos. As bicicletas utilizadas nesta área, 

segundo vendedores de três lojas/mecânicas do bairro, custam em média R$ 400,00 e são, 

geralmente, de marcas mais populares ou são montadas com peças usadas ou de menor qualidade.  

Durante conversas com ciclistas que cederam seu precioso tempo para dar informações, foi 

importante atentar como o jeito de pensar e agir deste nicho é totalmente diferente do ciclista da 

Zona Sul. Enquanto o ativismo em relação ao ciclismo e a luta pelo uso da bicicleta são disseminados 

na área de maior concentração de renda da cidade, o uso na Gardênia é marcado essencialmente 

pela sua necessidade e o ciclo ativismo não é tão comum entre os moradores. 

Os pontos de estacionamento das bicicletas ficam, em sua grande maioria, na Av. Isabel Domingues, 

onde os ciclistas apoiam a roda das bicicletas em um guarda-corpo que protege um canal ao lado 

(Figura 2) e as prendem com diferentes tipos de tranca, sendo mais comum o uso de correntes com 

cadeados. A forma como usam o espaço pouco convidativo, porém totalmente apropriado pelas 

pessoas, pode ser entendida pelo modo como coloca o historiador Michel de Certeau ao falar sobre 

as táticas de uso. O ciclista da Gardênia é o próprio “homem ordinário” citado pelo autor, já que 

inventa o uso daquele espaço com autonomia e improvisação e seus percursos transgridem e 

subvertem o modo como o espaço é incialmente organizado no seu planejamento urbano. As táticas 

são “'trajetórias indeterminadas', aparentemente desprovidas de sentido porque não são coerentes 

com o espaço construído, escrito e pré-fabricado onde se movimentam” (DE CERTAU, 1990, pp 97).  

Figura 2: Bicicletas apoiadas no guarda-corpo que protege o canal na Av. Isabel Domingues 

  

Fonte: Montuori, 2013. Arquivo pessoal. 
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O que foi interessante notar é que o espaço observado e trabalhado no projeto pode ser percebido 

em primeira instância como um “não-lugar”, devido a sua falta de identidade e relação histórica com 

o espaço. Marc Augé (1994, pp. 67) levanta a possível existência destes não-lugares quando diz que 

“se um lugar se pode definir como identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode 

definir-se nem como identitário, nem como relacional, nem como histórico, definirá um não-lugar”.  

Todavia, no aprofundamento da pesquisa de campo e na análise das táticas ali realizadas, visualizou-

se a existência de um espaço que pode ser afirmado como um lugar praticado (DE CERTAU, 1990), 

ainda que a passagem se sobreponha ao encontro. Diferente de uma estação de metro, utilizada 

somente para passagem e, consequentemente considerada um não-lugar, o Largo da Gardênia 

mostra seu potencial como lugar nos pequenos detalhes: a apropriação do guarda-corpo como 

bicicletário, vendedores ambulantes servindo café e bolo durante a manhã e lanches pela tarde e 

noite e o movimento nos bares próximos presentes na avenida. 

Fica claro nesta análise que o que pouco existe ali é a relação de pertencimento daquelas pessoas 

com o lugar praticado, que poderia ser transformada a partir das próprias práticas locais. O fato de o 

espaço estar depredado e não receber manutenção com frequência mostra como os seus 

frequentadores buscam tornar a sua passagem por aquela área o mais breve possível, sendo poucos 

aqueles que param para utilizar o espaço como área de encontro. Isso não exclui a existência de uma 

cultura própria no local, mas que no momento caracteriza o espaço como um lugar proeminente de 

passagem, marcado por uma falta de cuidado e afeto com o espaço público por parte dos usuários. 

Mesmo com muitos bicicletários destruídos, bicicletas estacionadas de forma caótica e 

desorganizada e o espaço sujo com lixo e entulho, as pessoas desenvolveram seu próprio método de 

organização, utilizando-se de estruturas locais para o apoio e a segurança da bicicleta. 

O fato de, todos os dias, o fluxo de bicicletas na área ser crescente só aumenta o risco de danos e 

autodestruição do espaço. Isto ocorre, pois a tendência é que com o acúmulo de pessoas e bicicletas 

junto ao costume de “não-cuidado” com o que está no entorno gere o caos. Por isso, o objetivo do 

projeto foi o desenvolvimento de um bicicletário que repensasse não apenas o seu uso, 

considerando as técnicas já utilizadas, mas também a organização do espaço de acordo com as 

práticas locais e as suas táticas, mas também fosse um mobiliário urbano mais intuitivo, agradável e 

convidativo. Para dar validade ao processo e ao produto, o projeto contou com a participação ativa 

de alguns frequentadores do espaço que, por meio de conversas, experimentações, comentários e 

feedbacks auxiliaram no processo. 
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Estudos das técnicas locais 

Os ciclistas locais são compostos por homens e mulheres em várias faixas etárias e o posicionamento 

do guarda-corpo permite que jovens, adultos e idosos estacionem suas bicicletas sem muito esforço 

físico. No caso de crianças, o estacionamento é feito em postes, na passarela e em grades próximas 

devido à acessibilidade. No primeiro caso, a técnica utilizada para estacionar a bicicleta apoiando a 

roda no guarda-corpo reflete uma acessibilidade limitada devido à falta de equipamentos de 

qualidade e dá, como já colocou Jean Baudrillard (2008, pp. 15), a noção “que essas inovações não 

constituem de nenhuma maneira uma improvisação livre: na maioria das vezes, esta maior 

mobilidade, comutabilidade e oportunidade são apenas resultado de uma adaptação forçada a falta 

de espaço. É a pobreza que dá lugar a invenção".  

Entender as técnicas utilizadas remete ao entendimento do imaginário dessas pessoas em relação ao 

espaço e a sua vivência cotidiana. As práticas são aprimoradas com os usos que dão novos 

significados para os objetos disponíveis no local, a falta de mobiliários acessíveis e de qualidade e a 

existência de poucas alternativas facilitam o uso improvisado e a criação da “gambiarra”. “Os modos 

do imaginário seguem-se aos da evolução tecnológica e o modo futuro de eficiência técnica suscitará 

também ele um novo imaginário" (BAUDRILLARD, 2008, pp.135). 

Para que as técnicas de estacionamento locais não fossem perdidas e agregadas ao bicicletário, uma 

análise da tarefa foi realizada observando todos os passos feitos pelos ciclistas antes, durante e 

depois da sua parada. O modo como o ciclista da Gardênia se relaciona com a sua tranca mostrou 

que ele possui um cuidado diferente com a bicicleta em relação aos seus demais pertences, pois ao 

estacionar, tenta prendê-la o mais rápido possível e corre para pegar o seu ônibus. Suas mãos, 

muitas vezes, ficam sujas de graxa e o estacionamento quando lotado o obriga a empurrar as 

bicicletas dos outros para os lados o que acaba danificando-as. 

Neste processo, um estudo ergonômico foi realizado levando em consideração diferentes estaturas 

de usuários, as possíveis diferenças entre idades e gênero, de forma que o bicicletário pudesse ser o 

mais acessível possível. Aspectos técnicos como o entendimento das dimensões principais da 

bicicleta foram levantados a fim de compreender os seus principais pontos que entravam em atrito 

no momento do estacionamento, como o avanço (guidão) e a parte inferior do quadro (pedais). Além 

disso, foi feita uma seleção dos tipos de bicicletas mais usados, como montain bike, speed, montada, 

híbrida, dobrável, opção com cestinha e bagageiro, para que todas se adaptassem ao sistema. 

Outros detalhes como as dimensões máximas de altura e largura de bicicletas para adultos e crianças 

serviram como parâmetro ao direcionar o uso do bicicletário. Desta forma, o menor tamanho de 

roda adotado para teste foi o aro 20’’, visto normalmente em bicicletas dobráveis e para crianças 
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acima de doze anos, e o maior foi o aro 29’’, usado por jovens e adultos. Além disso, o espaço 

confortável mínimo para estacionar foi outro ponto estudado, mas que poderá ser melhor 

compreendido durante a fase de prototipação do projeto. 

O estudo de referências de sistemas de bicicletários já existentes auxiliou nas possibilidades que o 

projeto poderia seguir, por isso foi importante delimitar qual seria o seu posicionamento no atual 

mercado de bicicletários. No caso do Brasil, poucos são os equipamentos desenvolvidos para o 

espaço público, já que o foco no transporte com bicicleta ainda é muito relacionado a atividades 

desportivas. No caso do Rio de Janeiro precisou-se atentar ao fato de que por ser uma cidade 

próxima ao litoral, a maresia provoca a corrosão em muitos materiais de mobiliários urbanos com o 

passar do tempo. Em paralelo, o produto deveria possuir atributos como robustez, passar a sensação 

de segurança, ser intuitivo e prático levando em consideração o longo tempo que a bicicleta fica 

exposta no espaço público do Largo da Gardênia. 

Após a jornada de pesquisa, o briefing do projeto foi construído com o objetivo de desenvolver um 

módulo com estação de bicicletários, com tamanho ainda a ser definido, voltado para os ciclistas 

utilitários do Largo da Gardênia, ou seja, resistente as intemperes de um espaço público e podendo 

ser replicável a outras áreas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Além disso, teve como 

objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas locais levando em conta os seus usos e percursos 

naquele espaço, dando prioridade a escala do pedestre, como colocou Jan Gehl (2010) em Cidades 

para Pessoas, tornando-o mais convidativo, prático e agradável. 

2ª ETAPA – DEFINIR 

Geração de ideias e conceitos 

Na segunda etapa do trabalho, uma fase de execução prática foi iniciada a partir de um 

brainstorming de ideias de bicicletários para o local. Cerca de cinquenta desenhos foram 

desenvolvidos explorando todos os possíveis caminhos que o projeto poderia tomar, desde 

possibilidades envolvendo tecnologia e mecanismos até as mais analógicas e estáticas. Esta primeira 

geração de ideias permitiu que uma análise fosse feita com os primeiros resultados, de forma que 

uma categorização de atributos e componentes sugeridos no brainstorming pudesse ser realizada de 

acordo com os critérios de avaliação presentes no briefing. 

Neste caminho, a seleção e a categorização de atributos e componentes para o equipamento 

facilitaram na geração de conceitos que passaram por uma nova versão de desenhos com um foco 

mais delimitado dentro dos requisitos ideais para o Largo da Gardênia Azul. Esta nova versão passou 
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por filtros de escolha, tanto em aula quanto com ciclistas locais e de fora, até que três alternativas 

finais de bicicletários, trazendo três conceitos diferentes, fossem selecionadas. 

Como foi visto na pesquisa, os principais problemas enfrentados no estacionamento na Gardênia 

foram a desorganização das bicicletas paradas, já que ficavam amontoadas, a falta de espaço, a 

exposição a chuvas e ventos, os furtos e a depredação. Ao longo dos desenhos foi percebido que 

seria preciso deixar a bicicleta ereta para evitar a colisão de umas com as outras. Para isso, uma 

“calha” para as rodas foi desenhada com o objetivo de mantê-la em pé. Além disso, diferentes 

formas de posicionamento foram pensadas como um mecanismo para abrir espaço entre as 

bicicletas ou uma diferença de altura alternada, o que permitiria a economia do espaço ocupado. O 

apoio para tranca foi projetado para deixar a bicicleta o mais segura possível e foi pensado de forma 

que o ciclista tivesse a opção de prender o quadro, pelo menos uma das rodas e o banco. Estas três 

alternativas foram testadas em modelos volumétricos 1:1 para que fossem validadas.  

A seguir algumas imagens dos três modelos (Figura 3) e seus testes (Figura 4). 

Figura 3: alternativas e seus posicionamentos 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Figura 4: imagens com testes das três alternativas 

 

Fonte: Montuori, 2013. Arquivo pessoal. 

Os testes das três opções de conceito resultaram na escolha de uma das opções, isto é, um “partido 

adotado” (também visto na Figura 3) que seguiria para a terceira e quarta etapa do projeto, 

realizadas no segundo semestre do ano. Este partido adotado mostrou-se ainda com pouco 
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desenvolvimento estético, já que nessa etapa, o objetivo principal era chegar a um conceito de uma 

estratégia de componentes funcionais que pudessem ser melhor trabalhados. 

Os conceitos selecionados no fim do primeiro semestre foram a otimização do espaço, a segurança 

da bicicleta e o conforto no estacionamento. Estes englobaram os seguintes atributos e 

componentes respectivamente: a diferença de altura entre bicicletas para a economia do espaço na 

sua ocupação horizontal, a barra de apoio espaçosa para trancar a bicicleta nos seus principais 

pontos de segurança (quadro e roda) com facilidade e a calha que buscava manter as bicicletas 

eretas evitando quedas e a colisão entre elas. 

3ª ETAPA – DESENVOLVER 

Aprimoramento do partido adotado 

O segundo semestre do projeto foi marcado pelo aprimoramento dos conceitos do partido adotado, 

por isso, foram realizados testes e validações em modelos volumétricos tanto em maquete quanto 

em tamanho real e estudos em 3D a fim de chegar aos componentes finais. Com o partido adotado 

em mãos, foi necessário um novo estudo do espaço físico do Largo da Gardênia Azul, a fim de 

observar como os conceitos poderiam ser mais adaptados e aproveitados ali, isto é, 

contextualizando-os ao seu local destinado e proporcionando maior acessibilidade e melhor uso do 

espaço. Em razão disso, uma nova análise do lugar foi realizada, levando em consideração os 

elementos já presentes como a presença dos ambulantes na área, ocupando parte do espaço e o 

guarda-corpo que, além de proteger o canal, é também usado de apoio para as bicicletas. 

Nesse estudo foi compreendido que o guarda-corpo deveria ser incorporado ao bicicletário, não 

apenas por ser um elemento já utilizado, mas também por garantir às bicicletas o suporte ideal para 

que ficassem eretas quando estacionadas. Para otimizar o espaço ocupado pelo bicicletário de forma 

mais confortável para o usuário, optou-se por posicionar as bicicletas alternando a sua inclinação ao 

invés do degrau escolhido no primeiro semestre. Desta forma, a bicicleta poderia ser facilmente 

empurrada pelo banco e ao ser encaixada na calha e um caimento para roda dianteira a travaria 

impedindo que escorregasse para trás. O modelo proposto pode ser visto na (Figura 5). 
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Figura 5: testes 1:1 da calha 

  
Fonte: Montuori, 2013. Arquivo pessoal. 

O teste realizado em modelo volumétrico permitiu a visualização de uma nova forma de calha bem 

funcional, mas que indicava a altura e o espaço mínimos necessários. Para ter uma noção de espaço, 

já que seria inviável testar várias calhas no local, um estudo em modelagem virtual 3D foi 

desenvolvido para observar o número máximo de bicicletas possíveis no espaço físico real. Além 

disso, este estudo possibilitou a retirada de um gabarito na vista lateral que facilitou no desenho do 

componente de apoio para tranca e a linguagem do sistema como um todo. Vários desenhos foram 

realizados, inúmeras formas de apoio para tranca foram pensadas e em seguida executadas 

novamente em teste de modelagem virtual. 

Durante os teste e validações, devido à opinião de dois ciclistas locais, optou-se por um apoio de 

tranca em tubo, pelo qual a corrente correria mais livremente. Este apoio seria acoplado à calha 

criando um conjunto harmônico e prático no momento do estacionamento e o encaixe permitiria 

que o bicicletário não fosse uma grande peça única, mas que possuísse elementos que pudessem ser 

de fácil montagem, fixação e manutenção, o viabilizando como um todo (Figura 6). 

Figura 6: testes de encaixe entre os componentes 

  

Fonte: imagens elaboradas pela autora 

4ª ETAPA – ENTREGAR 

Validação de componentes finais 

Após muitas avaliações e modificações, o passo seguinte procurou finalizar a forma dos componentes 

de calha e de apoio para tranca, para então caminhar para outros elementos que compusessem o 

sistema, tais como a estrutura de suporte de tubos para fixar as calhas e as fixações entre os 

componentes. Além disso, foi desenvolvida uma placa lateral (Já estudada na etapa anterior e 
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presenta na Figura 6), que seria presa aos tubos de apoio para tranca, partindo da altura da calha, 

para que a roda dianteira tivesse seu eixo protegido, especialmente no caso de rodas quick-release1 

que são facilmente furtadas. 

Neste processo foi realizado um último protótipo em 1:1 que permitiu o teste com diferentes 

bicicletas e permitiu a validação dos conceitos. O protótipo foi desenvolvido em chapa de 

compensado e tubo galvanizado a fim de visualizar se as espessuras estudadas e testadas em 

modelagem virtual eram condizentes com a realidade. Todavia um estudo específico de materiais foi 

desenvolvido levando em consideração questões como a qualidade do equipamento, o custo 

benefício e a baixa frequência de manutenção. 

Figura 7: imagens do teste volumétrico e validação de componentes final 

   

Fonte:Montuori, 2013. Arquivo pessoal. 

Em razão disso, foi constatado que os tubos de apoio para tranca e as placas laterais deveriam ser de 

aço inoxidável, visto que o material estaria exposto no espaço público, e sobreviveria por um longo 

tempo sem precisar de manutenção ou troca, o que o torna mais econômico que outros tipos de 

metais como aço galvanizado, alumínio ou ferro. No caso da calha, percebeu-se que o inox não seria 

uma boa opção visto que em dias de chuva a roda da bicicleta estaria com sujeira e lama, o que 

ficaria visível no equipamento e o deixaria com um aspecto de sujo. Por conta disso, optou-se pelo 

aço corten, muito utilizado em projetos arquitetônicos, já que este é tratado com ferrugem e evita 

que o material se deteriore no contato com lama, água, sujeira e até maresia. 

3 RESULTADO FINAL 

Depois do longo processo, o projeto chegou ao seu estágio final: um produto que oferece segurança 

para a bicicleta do ciclista que tanto depende dela, protegendo suas partes mais importantes, como 

quadro, rodas e banco, deixando-o tranquilo durante o seu dia-a-dia. Sua estrutura foi dividida em 

quatro partes modulares (Figura 8): 

                                                 
1  Roda quick release é aquela que é facilmente desmontada da bicicleta sem precisar de aparatos como chave de 
fenda e outros que a desenrosquem. Como não é presa no garfo por uma peça aparafusada, pode ser solta apenas com o 
manejo de uma peça da própria bicicleta. 
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Figura 8: componentes finais e visão explodida das peças. 

 

Fonte: ilustrações elaboradas pela autora. 

a) Calha para rodas: sua forma permite que a bicicleta fique ereta enquanto estacionada e ao mesmo 

tempo seu desenho proporciona a trava necessária para que ela não escorregue para trás. 

b) Tubos de apoio para tranca: seu desenho e suas curvas permitem que diferentes tipos de bicicletas 

possam estacionar. Possui uma altura padrão que aceita todos os tamanhos de pedais, cestinhas e 

cargas traseiras, incluindo também bicicletas dobráveis e elétricas.  

c) Placas laterais: um dos maiores alvos nos furtos em bicicletas são as rodas de encaixe rápido (quick 

release), por serem retiradas facilmente. Por isso, ao proteger o garfo da bicicleta esse risco é 

reduzido, já que o acesso a esta área é impedido. 

d) Tubos estruturais: estrutura base do sistema, adaptada do guarda-corpo e utilizada para fixar todo 

o bicicletário ao chão. São modulares e de fácil montagem. 

Desdobramentos para multifuncionalidade 

Durante o desenho dos tubos estruturais e a sua modelagem virtual constatou-se que estes 

poderiam acoplar componentes além dos de bicicletário, o que daria oportunidades para o mobiliário 

ser multifuncional. Assim, seria possível em alguns momentos trocar o bicicletário por bancos com 

encaixes iguais, o que permitiria o encontro no espaço público. Outra oportunidade foram os 

encaixes de postes de iluminação, latas de lixo e uma cobertura, que deixariam o local mais seguro e 

agradável, repensando o uso do espaço como um todo, não apenas o estacionamento. 

A largura definida para cada tubo estrutural foi de módulos de 3m ou 2m, assim o seu 

aproveitamento, que é produzido industrialmente em 6 metros, seria total sem descarte de material. 

Desta maneira, para a Gardênia, módulos de 3 metros seriam ideais para a grande quantidade de 

bicicletas, enquanto em outros locais como as praias ou o centro, tamanhos como 4 metros seriam 

mais acessíveis, já que corresponde ao tamanho da vaga de um carro pequeno. 
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Figura 9: simulação e modelo em escala do bicicletário no local com cobertura, banco e lixeira. 

 

Fonte: imagem elaborada pela autora. 

Comunicação visual 

Ao final, um processo de naming e marca foi desenvolvido levando em consideração o longo 

processo de projeto. O nome escolhido foi Ciclo, pois além de transmitir a ideia de rotina, permite 

uma brincadeira entre a letra “i” e a letra “l”, remetendo ao conceito de economia de espaço na 

alternância de altura entre as bicicletas. O nome, em português, foi dado a fim de gerar uma maior 

identificação das pessoas com o produto, evitando mais estrangeirismos. A simplicidade na 

montagem, manutenção e fixação também foram refletidas pelo logotipo (Figura 10) através de uma 

tipografia sem serifa, minimalista, e com tons claros.  

Figura 10: Logotipo do Bicicletário Ciclo 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

4 CONCLUSÃO 

O Bicicletário Ciclo buscou seu desenvolvimento a partir de um processo participativo, já que 

moradores locais da Gardênia Azul tiveram a oportunidade de dar ideias, validar testes e dar 

comentários de acordo com o que achavam mais ideal para aquele local. Este projeto foi uma 

tentativa de aproximação do design de produtos a um mobiliário urbano mais humano que gerasse 

uma maior identificação das pessoas com o produto e lugar e que, ao mesmo tempo, transmitisse a 

ideia de direito à cidade, à infraestrutura de qualidade e ao uso do espaço público.  

O resultado do projeto foi muito gratificante, visto o seu resultado, no entanto uma conclusão neste 

processo foi a dificuldade de implementação do produto, ainda não realizada. Ainda há uma escassez 

de investimentos nesta área e um vazio industrial que dificulta a implementação de equipamentos 
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como este. Além disso, a relação do projeto de design ao contexto da cidade é outro ponto que 

buscou ser trabalhado a fim de afirmar a importância de relacionar áreas profissionais diferentes 

como a sociologia, o urbanismo, a antropologia ao design.  

É importante perceber que mesmo dentro do campo da ciência e da tecnologia, o design atua no 

campo da ciência social, mas como uma ciência social aplicada. Isso mostra a importância da 

realização de projetos que visam transformar a qualidade de vida na sociedade e no espaço urbano, 

já que gera o sentimento de pertencimento no local pelos seus participantes e seu desejo de cuidado. 

Este projeto, ainda que estimulado a seguir um processo industrial, buscou um cunho social sem 

perder a verdadeira voz do seu local de atuação, a Gardênia Azul. 
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RESUMO  
O Projeto BRINCAR E CRIAR: ambiente lúdico para uma brinquedoteca é uma proposta de caráter extensionista 
do Centro de Pesquisa em Design de Ambientes (CEDA) da Universidade do Estado de Minas Gerais que 
promove a cooperação do Design e das Artes Visuais com a Casa Dom Bosco que fornece acolhimento 
institucional aos adolescentes, do sexo masculino, cuja faixa etária é de 12 a 17 anos. Neste contexto, surge a 
iniciativa de se criar um ambiente lúdico para essa casa: a brinquedoteca. Entende-se que enquanto espaço 
educativo e social, esse coloca ao alcance dos adolescentes inúmeras atividades que possibilitam à ludicidade 
individual e coletiva, permitindo que eles construam seu próprio conhecimento, despertem e aprimorem 
habilidades em suas diversas dimensões. Como objetivo central dessa proposta busca-se promover a 
construção do conhecimento estimulando a criatividade dos adolescentes e a criação de novos valores. Para 
tanto, propõe-se uma ação articulada e em parceria com os usuários da casa, que nessa ação serão co-autores 
no processo de concepção do ambiente brinquedoteca. A escolha da metodologia de trabalho é de caráter 
participativo, isso implica em não haver hierarquia de conhecimento, mas sim o compartilhamento de saberes e 
experiências de maneira colaborativa.  

PALAVRAS-CHAVE: Ambientes lúdicos; Design Social; Design de Ambientes. 

 
 

ABSTRACT  
The PLAY AND CREATE Project: a playful environment for a toy library is an extension character proposal from 
the Centro de Estudos em Design de Ambientes (CEDA) of the Universidade do Estado de Minas Gerais which 
promotes cooperation of Design and Visual Arts with the Don Bosco House providing institutional care for 
adolescents, male, whose age is 12-17 years. In this contextarises the initiative to create a playful environment 
for this house: the play library. It is understood that as an educationaland social space, that is put within the 
reach of adolescentsnumerous activities that enable the individual and collectiveplayfulness, allowing them to 
build their own knowledge, arouseand enhance skills in its various dimensions. As the main objective of this 
proposal, it is intended to promote the construction of knowledge by stimulating the creativity 
ofadolescents and the creation of new values. Therefore, it isproposed a coordinated action and in 
partnership with the usersof the house that in this action will be co-authors in the play 
library environment design process. The choice of working methodology is of participatory nature, this 
implies that there is no hierarchy of knowledge, but rather the sharing of knowledge and 
experiences collaboratively.  

KEY-WORDS : Playful environment; Social Design; Environment Design. 
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1 INTRODUÇÃO  

O segundo objetivo do milênio de 2015 prevê a educação básica para todos e apoia atividades 

recreativas como ações de cunho educativo. O brincar é uma atividade inerente à infância e se 

apresenta no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) como um direito. Este direito foi 

reconhecido e adotado pelo ECA de 1990, que em seu artigo 71, afirma que “A criança e o 

adolescente tem direito a informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e 

serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento”.  

Nesse contexto, o presente artigo BRINCAR E CRIAR: ambiente lúdico para uma brinquedoteca é 

resultado de um projeto de caráter extensionista do Centro de Pesquisa em Design de Ambientes 

(CEDA) da Universidade do Estado de Minas Gerais em parceria com a Casa de Acolhimento Dom 

Bosco (CADB). Este centro busca desenvolver pesquisas e projetos orientados para o design social a 

partir de ações que consideram o ambiente como o meio para a transformação de realidades sociais. 

No contexto social em que a CADB se insere, pode-se perceber que os adolescentes acolhidos 

passaram pela fase da infância sem vivenciar satisfatoriamente as possibilidades lúdicas do brincar. 

Compreende-se assim, que a vulnerabilidade social na qual esses adolescentes se encontravam foi 

um fator que influenciou diretamente na falta de experimentação e de vivências lúdicas durante a 

fase infantil, o que acarretou na perda do direito de brincar durante os primeiros anos de sua 

infância.  

Surge assim a iniciativa de transformar um espaço existente da CADB em uma Brinquedoteca. A 

intenção é de se criar um ambiente lúdico que visa resgatar vivências e propiciar momentos para 

experimentação, nos quais, por meio de atividades criativas, sejam capazes de mudar os indivíduos e 

suas relações com o ambiente, estimular a reflexão e permitir questionamentos próprios e coletivos. 

Entende-se que enquanto espaço educativo e social, a brinquedoteca coloca ao alcance dos 

adolescentes inúmeras atividades que possibilitam à ludicidade individual e coletiva, permitindo que 

eles construam seu próprio conhecimento, despertem e aprimorem habilidades em suas diversas 

dimensões.  

Para o desenvolvimento dessa ação foi considerada uma metodologia de caráter participativo que 

visa à construção coletiva e considera etapas definidas e inter-relacionadas. Para isso, foram 

realizados levantamentos bibliográficos sobre os eixos temáticos: brinquedoteca; aspectos de 
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desenvolvimento do adolescente e design participativo com caráter social. Além disso, foram 

realizadas visitas técnicas a CADB para identificação do contexto e reconhecimento dos ambientes 

existentes. O presente artigo compreenderá a explanação de fundamentação teórica, conforme 

temas relacionados e apresentará as diretrizes de planejamento e realização da etapa preparatória 

para as oficinas de criação. 

Busca-se com essas oficinas o levantamento das percepções do grupo e a coparticipação dos 

adolescentes no processo de planejamento do novo ambiente lúdico da CADB: a brinquedoteca.  

2 O ADOLESCENTE E A CASA DE ACOLHIMENTO DOM BOSCO  

O Estatuto da Criança e do Adolescente é considerado um importante e inovador marco regulatório 

nas relações familiares e sociais das crianças e dos adolescentes no Brasil. O Estatuto define que os 

adolescentes são aqueles entre 12 e 18 anos completos e, que são sujeitos de direitos e pessoas em 

desenvolvimento (BRASIL, 1990). 

Segundo Moreira (2011) esta condição de ser sujeito de direitos coloca os adolescentes em uma 

posição ativa, notadamente quando explicita o direito de participação. Assim, o adolescente é no 

tempo presente sujeito de direitos e pessoa em desenvolvimento, ou seja, os direitos não estão 

sendo projetados para o futuro. Nesta perspectiva, considera-se que os adolescentes são sujeitos 

ativos que transformam e constituem os próprios contextos familiares e institucionais. Sobre os 

adolescentes como sujeitos ativos, Araújo e Oliveira (2010) apud MAGRO (2002) afirmam que: 

(...) enquanto sujeitos ativos, os adolescentes se mostram capazes de ultrapassar um modelo social que 
os exclui, idealiza e controla, e de se apresentarem como autores de si próprios, construindo novas 
formas de ser, ao criar possibilidades existenciais, sociais e políticas inovadoras. (ARAÚJO e OLIVEIRA, 
2010. p. 19) 
 

Nesse sentido, o adolescente passa a ser compreendido como um sujeito ativo e participante, capaz 

de auxiliar na construção de novas possibilidades de existência e que tem o potencial de interferir na 

construção de seu contexto social. Passa a ser identificado como um ator que tem autonomia para 

poder criar a si próprio e modificar as circunstâncias ao seu redor. No que se refere aos adolescentes 

da CADB, considera-se que as diversas experiências vividas pelos adolescentes diante das medidas 

protetivas são potencialmente transformadoras de suas histórias pessoais e familiares, e, dos 

diversos contextos nos quais transitam em sua trajetória. Dessa maneira, o adolescente pode ser 

visto como ator social, sujeito capaz de participar ativamente na comunidade na qual se insere. 
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Nessa perspectiva a CADB tem um papel relevante para a formação do adolescente nos aspectos 

sociais, cognitivos e emocionais. Assim, promove por meio de diferentes ações o resgate dos vínculos 

familiares do adolescente, estímulo para a construção do saber destes indivíduos e seu 

desenvolvimento sociocultural. Aos adolescentes acolhidos na Casa Dom Bosco é providenciado o 

encaminhamento para a escola, cursos profissionalizantes e de capacitação que possam auxiliá-los na 

sua construção pessoal e profissional. 

Sobre a CADB, esta fornece acolhimento institucional aos adolescentes, do sexo masculino, cuja faixa 

etária é de 12 a 17 anos. Os adolescentes desta casa são afastados do convívio familiar por meio de 

medida protetiva prevista no artigo 101 do ECA, lei 8069/90, em função de abandono ou cujas 

famílias ou responsáveis se encontram temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de 

cuidado e proteção.  

O serviço prestado pela CADB tem aspecto semelhante ao de uma residência e está inserido na 

comunidade, em área residencial, oferecendo ambiente acolhedor e em condições institucionais 

para o atendimento com padrões de dignidade. Oferece atendimento personalizado em pequeno 

grupo de até 15 adolescentes e, além deste apoio, busca resgatar sua base familiar. 

3 O AMBIENTE LÚDICO DA BRINQUEDOTECA NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO 

ADOLESCENTE  

Segundo a Associação Brasileira de Brinquedotecas - ABBri, embora na década de setenta tenham 

sido observadas algumas iniciativas na Associação de Pais e Amigos dos excepcionais - APPAE, 

vinculadas à exposição e ao uso de brinquedos com caráter pedagógico. A primeira brinquedoteca 

criada no Brasil, na década de 80, em São Paulo, foi em Indianópolis, com o propósito de ser um 

espaço onde as crianças tivessem a oportunidade e tempo para brincarem e, principalmente, se 

desenvolverem nos aspectos criativos e intelectuais. A brinquedoteca brasileira surge com uma 

finalidade diferente das demais de outros países como Suécia, Inglaterra e Itália por exemplo. Nesses 

países as brinquedotecas são chamadas de Ludotecas, remetem ao lúdico com ênfase aos jogos e 

funcionam como negócios que permitem o empréstimo temporário de brinquedos. São conhecidas 

também por Toy Libraries (bibliotecas de brinquedo), (RAMALHO, 2000, p.91). 
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Segundo Santos (1997): 

A Brinquedoteca é uma nova instituição que nasceu neste século para garantir à criança um espaço 
destinado a facilitar o ato de brincar. É um espaço que caracteriza por possuir um conjunto de 
brinquedos, jogos e brincadeiras, sendo um ambiente agradável, alegre e colorido, onde mais 
importante que os brinquedos é a ludicidade que estes proporcionam (SANTOS, 1997, p.13). 

Nesse contexto, a brinquedoteca é um espaço que permite interações e convívio entre os usuários, 

com estímulos a criatividade para que o processo de aprendizagem se desenvolva através de 

atividades lúdicas realizadas em um ambiente apropriado. Sobre o ambiente da brinquedoteca faz-se 

necessário compreender que esta não se destina exclusivamente às crianças, já que para sua 

construção é preciso de uma equipe que crie as inúmeras possibilidades de brinquedos e outra que 

os experimente, podendo ser – esta segunda – um grupo de crianças, de jovens, adultos ou idosos. 

(SANTOS, 2008). 

A brinquedoteca para LIMA (2010), citando Almeida e Casarin (2002), é “um espaço que permite o 

brincar livremente, com todo o estímulo à manifestação de suas potencialidades e necessidades 

lúdicas, com muitos jogos variados e diversos materiais que permitem a expressão da criatividade”. 

Assim, a brinquedoteca favorece o cultivo da brincadeira, de forma livre, para as pessoas em 

qualquer fase da vida e conforme Cunha (2001), este ambiente permite o resgate da vivência do 

lúdico esquecido pelas pessoas, e negado às crianças e ainda como objetivo mais importante tem a 

função de “fazer as crianças felizes”. Compreende-se ainda, segundo esse autor, que “a 

brinquedoteca pode existir até sem brinquedos, desde que outros estímulos às atividades lúdicas 

sejam proporcionados”. 

O ambiente, nesse contexto, se torna um importante meio de estímulo e que influencia a percepção 

dos usuários nele inseridos. Fernandes (2015) afirma que cada indivíduo percebe, reage e responde 

diferentemente às ações sobre o ambiente em que vive. As respostas ou manifestações daí 

decorrentes são resultado das percepções (individuais e coletivas), dos processos cognitivos, dos 

julgamentos e expectativas de cada pessoa. Segundo o mesmo autor, a percepção ambiental pode 

ser definida como sendo uma tomada de consciência do ambiente pelo usuário, ou seja, o ato de 

perceber o ambiente que se está inserido.  

A brinquedoteca a ser implantada na CADB, deve proporcionar aos seus usuários um espaço 

adequado que contribua para que os adolescentes criem e desenvolvam experiências, que sejam 

capazes de possuir interpretações próprias sobre as atividades desempenhadas. Nesse sentido, se faz 
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necessário interpretar o ambiente da brinquedoteca sob a ótica do lugar que segundo Carlos (1996) 

pode ser compreendido como: 

O lugar só pode ser compreendido em suas referências, que não são específicas de uma função ou de 
uma forma, mas de um conjunto de sentidos e usos. Assim, o lugar permite pensar o viver, o habitar, o 
trabalho, o lazer enquanto situações vividas, revelando, no nível do cotidiano, os conflitos que ocorrem 
ou ocorreram no mundo (CARLOS, 1996, p.21/22). 

 

Assim, o lugar se torna um ambiente de muitas percepções dos indivíduos e de suas relações, 

potencialmente estimula a reflexão e permite questionamentos próprios e coletivos. Ainda sobre o 

Lugar Moreira e Hespanol (2007) apud Tuan (1983) relatam que este pode ser compreendido por 

três palavras-chave: percepção, experiência e valores. Nessa perspectiva, a brinquedoteca deve ser o 

lugar que será capaz de ampliar percepções e experimentações através de atividades lúdicas e 

propiciar a reflexão sobre novos valores para os usuários envolvidos nesse contexto. 

4 O DESIGN PARTICIPATIVO NA CONSTRUÇÃO DE UM AMBIENTE LÚDICO 

Sobre a metodologia do design aplicada aos projetos de design de ambientes, pode-se afirmar que 

esta metodologia é orientada para possibilitar inúmeras variações, que se conduzem pelo mesmo 

eixo que leva à solução. Visto assim, para se criar a estratégia da ação, uma proposta de design terá 

inicio na identificação do problema de projeto que deve ser gerado a partir da busca de informações 

de diversos níveis (BASTANI; CAMPOS; PACHECO, 2011). Então, torna-se claro que quanto mais se 

aproxima o usuário da participação nas etapas desta metodologia, mais se permite que a solução 

seja feita de maneira holística e integrada. Possibilita-se assim, maior fundamentação para a 

identificação do problema, dos objetivos que levam a solução e benefícios aos participantes que vão 

além do próprio ambiente. 

Sobre os ambientes da Casa de Acolhimento Dom Bosco, estes se apresentam como fator chave no 

processo de formação e desenvolvimento do adolescente. Na medida em que esse usuário se 

apropria do ambiente criam-se significados e valores que vão influenciar diretamente na percepção 

ambiental, na interface do indivíduo com o ambiente e no modo como vai se apropriar do espaço.  

Manzini (2008) em seu livro “Design para a inovação social e sustentabilidade”, relata sobre a 

necessidade de se pensar em outras formas de qualidades intangíveis no contexto de vida das 

pessoas. Nesse sentido, faz-se necessário pensar em ambientes que sejam ao mesmo tempo 
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apreciados e capazes de regenerar a qualidade do contexto onde se encontram principalmente 

grupos sociais em situação de risco. 

De acordo com o plano de ação da assistência social da CADB, o principal objetivo dessa casa é a 

reintegração dos adolescentes na sociedade, por isso, os seus ambientes exercem uma importante 

influência sobre a formação e o desenvolvimento desses indivíduos. Dessa forma, se criarmos 

condições para que o usuário se aproprie do ambiente, este passa a ter uma influência maior sobre o 

usuário, e assim o processo sócio educativo passa a ter um desempenho mais favorável na formação 

desse indivíduo.    

Nesse contexto, o design participativo (DP) se apresenta como uma base de pensamento relevante 

para essa ação. Camargo e Fazani (2014) relatando sobre DP aplicado a projetos de sistemas de 

informação, afirmam que por meio dessa metodologia, que permite o envolvimento das pessoas no 

processo, foi possível tornar o sistema mais aceito, acessível e usável. Assim, o DP abrange questões 

relacionadas à maneira de como os usuários pensam e agem, enfatiza a importância de cada 

participante ao decorrer de todo o processo de desenvolvimento de soluções, e considera que o 

usuário saiba quais funções são úteis e quais são as prioridades para sua usabilidade. 

O design participativo nos trás um modelo de pensamento que pode ser reproduzido em ações de 

design de ambientes, pois permite coletar, analisar e projetar soluções a partir da inserção dos 

usuários no processo de identificação de problemas. Nessa abordagem, considera-se que o DP, 

possibilitará que o usuário assuma um papel ativo, envolvendo-se não só na experimentação, mas 

em diferentes partes do processo de design. Propõe-se assim, o envolvimento do usuário no 

processo de design, desde a busca do entendimento inicial para a construção do problema de 

projeto até a sua solução. 

Esta ação, segundo Benkler (2006), deve valorizar a inclusão e a democratização do 

compartilhamento dos saberes. Desse modo, a validação dos resultados deve ser feita em conjunto, 

tanto por designers, quanto por usuários e os resultados difundidos sem restrições. O resultado final 

deve promover a reflexão dos usuários acerca de seus papéis, funções, responsabilidades e das 

condições dos ambientes em que vivem. Entende-se que o design participativo está focado 

na percepção e nos interesses dos usuários, partindo da construção coletiva que resulta em uma 

maior eficácia na aceitação das soluções propostas.  
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Para COUTO (2001), o DP é inovador, pois consiste em trazer o usuário para todas as etapas da ação. 

Fica claro que a construção de um modelo participativo deve considerar não apenas a reavaliação do 

papel individual de cada pessoa no processo, mas também considerar a união das experiências de 

cada um visando à formatação de uma equipe interdisciplinar, na qual o usuário é o protagonista do 

processo.  

Sobre os objetivos do Design Participativo Ruivo (2008) apud Glifford (1997) destaca: 

 

O envolvimento dos usuários no planejamento e na manutenção do novo espaço; o aprendizado de 
como usar o ambiente sábia e criativamente, equilibrando o social, o físico, e o ambiental natural; o 
desenvolvimento de um senso de beleza e responsabilidade e; a criação de uma consciência ecológica 
(RUIVO, 2008, p. 34). 

 

Segundo ainda essa mesma autora, esses objetivos somente são alcançados quando projetistas e 

usuários desenvolvem o projeto em conjunto. Portanto, busca-se assim uma ação interdisciplinar 

entre o design e as artes visuais que ao relacionar-se com os educadores sociais desta comunidade 

desenvolvam ações que possibilitem ao público alvo produzir parte do seu próprio conhecimento e 

aplicá-lo na construção do ambiente, de modo a refletir sobre novos valores. A ideia da 

brinquedoteca surge então como uma iniciativa de se criar um novo ambiente para a Casa Dom 

Bosco. Este ambiente como objetivo central deve se configurar como um espaço educativo e social 

capaz de oferecer aos adolescentes um lugar que possibilite à ludicidade individual e a convivência 

coletiva, permitindo que eles construam seu próprio conhecimento, e que possam despertar e 

aprimorar habilidades em suas diversas dimensões.  

O ambiente, nessa abordagem, se torna o meio pelo qual o design poderá interferir, uma vez que 

reúne, em seus aspectos metodológicos, ferramentas que orientam o planejamento da composição 

dos ambientes. Esta composição considera o estímulo dos aspectos sensoriais que influenciam 

diretamente na percepção ambiental. Assim, a partir das ferramentas do design será possível 

compreender as inter-relações entre o usuário e o ambiente de modo que cada indivíduo perceba, 

reaja e responda diferentemente às ações sobre o ambiente em que vive.  

Nesse sentido, a inserção do design torna-se fundamental, pois, poderá contribuir para a melhoria na 

inter-relação dos adolescentes com os ambientes da CADB, pois possibilitará, por meio de ações de 

caráter participativo, a inserção do usuário no processo de identificação de soluções para as 

demandas dos ambientes. Acredita-se que essa é a principal colaboração do design para apoiar 
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modos de viver mais satisfatórios. Para isso, faz-se necessário considerar conceitos como 

resignificação no processo de produção individual e coletiva cuja finalidade de reinvenção de 

contextos deriva de criatividade intrínseca aos indivíduos e/ou grupos de indivíduos (PEREIRA, 2015). 

4.1 AÇÃO INICIAL: RECONHECIMENTO E PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS 

Propõe-se uma ação articulada e em parceria com os usuários da casa, que nessa ação serão co-

autores no processo de concepção do ambiente brinquedoteca. Nesse sentido, faz-se necessário a 

coleta da percepção sobre a criação do ambiente lúdico da brinquedoteca e em duas estratégias 

complementares. A primeira diz respeito à construção conjunta por meio da coleta da percepção dos 

usuários sobre o espaço atual existente. A segunda, envolve a criação de oficinas que estimulem a 

proposição de ideias, soluções e sua implementação, ampliando as perspectivas dos integrantes, 

possibilitando mudanças efetivas na realidade deste grupo que leva a apropriação do seu espaço. 

Ao se planejar esta atuação, torna-se necessário criar estratégias que possam favorecer a autonomia 

dos integrantes do grupo e que o processo de desenvolvimento do novo ambiente seja construído 

não só para eles, mas com eles. A escolha da metodologia de trabalho deve ser criteriosa e a atuação 

do designer em hipótese alguma deve ser impositiva. Isso implica em não haver hierarquia de 

conhecimento, onde um faz o que o outro ensina e sim uma metodologia participativa na qual a 

troca de saberes, popular e acadêmico, seja o princípio. 

Para que uma dinâmica de caráter colaborativo possa alcançar os resultados esperados, se torna 

necessário que aconteça uma criação específica para cada ação considerando o grupo e o contexto 

em que ele se insere.  Desta forma, foram efetuadas visitas com o objetivo de levantar informações 

sobre a instituição e o grupo atendido, suas características e potenciais, bem como as dificuldades 

encontradas. Nessa ocasião, também foi possível conhecer o ambiente físico e emocional da casa. 

Após as visitas foram analisadas as informações levantadas que possibilitaram estabelecer as 

diretrizes da dinâmica inicial. Após cada ação prevista, novas avaliações e ajustes para as próximas 

etapas serão efetuados. 

Neste momento, o projeto se encontra em fase de planejamento e preparo da dinâmica inicial que 

consiste, primeiramente, na apresentação da equipe executora e de suas intenções aos 

adolescentes, certificando o interessa desse grupo em participar das ações propostas. No segundo 
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momento, busca-se coletar as percepções e preferências dos adolescentes em relação ao ambiente 

que será criado. Será considerada a avaliação destas percepções o marco inicial para análise 

comparativa, a fim de demonstrar as mudanças ocorridas ao final das oficinas que possibilitarão a 

construção da brinquedoteca. 

Esta dinâmica deve ser embasada no mesmo objetivo lúdico de toda a ação, considerando-se então 

alguns atributos importantes para sua construção, tais como: fluidez, diversão e estímulo. Também 

será orientada para possibilitar o reconhecimento e a aproximação das pessoas envolvidas nas 

atividades, e ainda, deverá permitir a coleta de informações consistentes sobre a percepção inicial 

dos adolescentes. Para esta construção, utiliza-se a transdisciplinaridade, recursos didáticos 

inerentes ao ensino das artes visuais e a utilização de ferramentas de design como brainstorm e 

mapas mentais. 

A proposta é que sejam oferecidos aos participantes, cartões de vários formatos, cores e tamanhos, 

assim como cordões, que serão os crachás de identificação, para que cada um escolha a forma como 

deseja se apresentar, que escreva o seu nome ou apelido, demonstrando como deseja ser chamado. 

Nesse momento, também será apresentado um mascote significativo para o grupo, para que sejam 

iniciadas as apresentações.  Aquele que o receber se apresenta, justifica a escolha do modelo de 

cartão, o que pode demonstrar preferências e significados intrínsecos, conforme figuras 1 e 2.  

 
Figura 1: Cartões de identificação da 1ª Oficina de Criação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: HACK, 2015. 
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Figura 2: Mascote da 1ª Oficina de Criação 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fonte: HACK, 2015. 

Em um segundo momento propõe-se uma “brincadeira” em que a partir de comandos prévios os 

participantes irão buscar semelhanças entre os participantes, como preferências, características 

físicas, a fim de criar um ambiente descontraído e de maior aproximação entre os participantes do 

grupo. 

A partir deste momento inicial, os participantes serão conduzidos a realização de um brainstorm e 

construção de um mapa mental, ferramentas habitualmente utilizadas no desenvolvimento das 

metodologias do design, de uma forma simplificada e adaptada ao público. Nesse momento, será 

levantada a percepção e construção do conceito de “brinquedoteca” e “ambiente lúdico”. Espera-se 

que esta ação inicial possa aproximar a equipe pesquisadora do grupo e embasar as oficinas 

subsequentes. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente artigo foram levantados e discutidos conceitos que permitiram compreender o 

adolescente como sujeito de direitos, mas que ao mesmo tempo se torna capaz de interferir no 

contexto no qual se insere, promovendo significativas contribuições ao percurso de seu próprio 

desenvolvimento individual bem como no aspecto coletivo. 

A partir de uma contextualização sobre o ambiente da brinquedoteca, foi possível compreender o 

papel que terá no desenvolvimento dos adolescentes da CADB e sua contribuição para o processo de 

aprendizagem deste grupo social. 
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Compreender o design participativo foi fundamental para fundamentar a elaboração do 

planejamento da atividade de oficina criativa com o grupo, aplicando os conceitos de uma 

metodologia participante que considera o usuário como um agente ativo e que colabora 

efetivamente com a ação. Espera-se como resultado prioritário desta ação o desenvolvimento 

emocional, cognitivo e social dos adolescentes da Casa Dom Bosco, através de maior criatividade, 

crescimento da visão e apropriação dos ambientes onde vivem.  

Acredita-se que o presente artigo oferece contribuições significativas para auxiliar a Casa de 

Acolhimento Dom Bosco no cumprimento de sua missão que visa à reintegração do adolescente na 

sociedade através da promoção humana. Nessa perspectiva, o adolescente a partir da percepção de 

seu próprio ambiente, passa a ter uma visão mais ampla de suas possibilidades, competências e 

papel social. A CADB cumpre sua função social e ampliam-se as possibilidades de apoiar a formação 

complementar na prestação do serviço de acolhimento aos adolescentes. 

Nesse sentido, este artigo contribui para a ampliação de estudos que relacionam o design de 

ambientes às temáticas do design social e do design participativo. Desse modo, ampliam-se os 

horizontes da investigação para o designer de ambientes que passa a refletir sobre sua atuação 

frente às demandas de caráter social. O presente artigo também apresenta a possibilidade de uma 

ação continuada e pode ter seus resultados replicados em outros ambientes da CADB, assim como 

em outras casas de acolhimento para adolescentes. 
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RESUMO 
Esta pesquisa pretende apresentar a metodologia de projeto em parceria desenvolvida e 
aplicada pelo Departamento de Artes e Design da PUC-Rio no ensino de projeto para a 
graduação e sua importância para a formação de um designer, através da perspectiva de ex-
alunas de graduação desta mesma instituição. Aqui buscaremos apresentar experiências 
vividas por nós na realização de projetos em parceria e também nossas experiências enquanto 
monitoras da disciplina de “Projeto básico – contexto e conceito”, onde pudemos acompanhar o 
desenvolvimento de diversos trabalhos realizados através desta metodologia na universidade, 
expondo a importância desses projetos na formação de novos designers e a relevância para as 
pessoas as quais projetos em parceria foram desenvolvidos.  
PALAVRAS-CHAVE Design, Parceria, Metodologia, PUC-Rio, Formação 
 
 
ABSTRACT 
This research aims to present the design methodology  project in partnership developed and 
applied by the Department of Arts and Design at PUC-Rio,  in teaching of project for graduation 
and its importance for the formation of a designer, through this perspective of undergraduate 
former students  same institution. Here we seek to present our experiences in carrying out 
projects in partnership and also our experiences as monitors of discipline "Basic project - context 
and concept", where we could follow the development of several works by this methodology at 
the university, exposing the importance of these projects in the training of new designers and 
relevance to people which projects were developed in partnership. 
KEY-WORDS Design Partnership Methodology, PUC-Rio, Formation 

1. INTRODUÇÃO 

A metodologia de projeto em parceria busca aproximar os atores – designer e usuário, inseridos 

num determinado contexto, resultando em soluções projetuais em consonância com a realidade 

daqueles para os quais o projeto se destina. A mesma começou a ser desenvolvida na PUC-Rio 

na década de 1980, tendo como seus principais idealizadores os professores Ana Branco e 

José Luiz Ripper. Embora ainda não levasse o nome de projeto em parceria, buscava dar aos 
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alunos temas reais de trabalho, propondo aos mesmos que projetassem para usuários e não 

que viessem a cumprir demandas criadas por eles e seus professores.  

A partir da reformulação do currículo de graduação do curso de Design da PUC-Rio, em 2006, 

abrangendo todas as suas habilitações, o Departamento de Artes e Design propõe que o 

primeiro contato dos alunos com o ato de projetar ocorra através da metodologia de projeto em 

parceria, na qual o aluno encontra um parceiro, observa seu universo e junto dele desenvolve 

soluções para a possível oportunidade de projeto. Pensar projeto pela primeira vez levando em 

consideração um contexto real, onde se inserem pessoas reais, permite que os alunos 

compreendam que o processo de projeto vai além de produzir um objeto. 

O projeto em parceria faz com que o aluno se volte para fora da universidade, o movimento de 

sair da sala de aula proporciona ao aluno o encontro com outras pessoas e este encontro é 

muito mais palpável do que qualquer situação que venhamos a criar para um projeto fictício 

(Ripper in Dal Bianco, 2007) e, além disso, é um processo que envolve os dois lados 

transformando as diversas realidades, o aluno e o parceiro. Ninguém sai do projeto do mesmo 

modo que entrou.  

Somos ex-alunas de design da PUC-Rio e ingressamos na universidade em 2007, nos 

deparando com a metodologia de projeto participativo na primeira vez em que fomos pensar 

design. Começamos a entender o que é design numa situação real e com o apoio do olhar de 

outros atores: parceiros, professores e os outros alunos da disciplina.  

2. APRESENTANDO A METODOLOGIA 

Como vimos anteriormente, a metodologia de projeto em parceria começou a ser empregada a 

mais de 30 anos e veio se transformando ao longo dos anos, inclusive durante o período no 

qual eramos alunas do Departamento de Artes e Design da PUC-Rio. Nosso maior contato com 

a metodologia se deu através da disciplina de Projeto - Contexto e Conceito, que é destinada 

ao primeiro período da graduação em design da PUC-Rio, na qual fomos alunas e monitoras.  

Vamos apresentar aqui todas as etapas que compõe a metodologia aplicada no ensino de 

design nesta instituição. É importante ressaltar que devido a multiplicidade de trabalhos 

possíveis e executados nessa disciplina os professores assumem o papel de orientadores e a 

aula se dá a partir do conteúdo que é apresentado pelos alunos.  

Os professores ainda contam com o auxílio dos monitores – alunos que já cursaram a matéria e 

tiveram bom desempenho – e professores colaboradores, que oferecem conteúdos de apoio 
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pontuais ao longo do semestre, como por exemplo: antropologia, desenho, fotografia, etc.  

Etapas e descrições  

Etapa: visitar possibilidades de parceria 

Descrição da etapa: os alunos são orientados a sair da universidade em busca de cinco 

possibilidades de parceria para realizar o projeto que durará todo o semestre. Uma 

possibilidade é caracterizada por um grupo de pessoas que realizam uma atividade juntos, e 

que tenham um líder, ou seja, uma pessoa que esteja conduzindo o grupo. Esta liderança deve 

ocorrer de forma autônoma, com o indivíduo exercendo sua liberdade em transformar o 

cotidiano daquele grupo. A atividade precisa acontecer no mínimo duas vezes por semana ao 

longo de todo o semestre e não pode ser orientada primariamente pelo lucro.  

Como proceder: o aluno deve abordar o possível parceiro explicando que é estudante e que 

está em busca de um local para desenvolver seu projeto acadêmico, evidenciando sua duração 

e natureza participativa, o que implica na possibilidade de interação continua ao longo do 

desenvolvimento do projeto. Pedir autorização para acompanhar a atividade observando e 

tomando notas do que está percebendo. Informar que neste momento precisa ter mais algumas 

possibilidades de parceria e, consequentemente, não está firmando um compromisso de 

retorno e se caso escolher outro espaço para trabalhar irá informar. Também deve registrar a 

atividade através de um desenho no qual estarão retratados todos os envolvidos, o ambiente no 

qual a atividade acontece e anotar o que o responsável pela condução fala ao exercer sua 

função.  

Quais são os motivos dessa etapa: o objetivo dessa etapa é descobrir possibilidades de 

parceria para a realização do projeto. É importante encontrar múltiplas opções para que seja 

possível comparar sua motivação pessoal em realizar o projeto, bem como a motivação do 

parceiro. O processo deve ser instigante, os envolvidos devem desfrutar de todo o trajeto e para 

isso é imprescindível que haja interesse das duas partes.  

Ter uma liderança autônoma significa que o diálogo será travado com uma única pessoa que 

tem liberdade sobre o que faz, logo não há problema de opiniões diversas e nem necessidade 

de se pedir autorização para a realização de nenhuma etapa. Além disso, se este indivíduo é 

autônomo ele pode criar e modificar o seu fazer, aumentando a possibilidade de interseção do 

projeto nessa dinâmica. A regularidade da atividade é importante para manter a troca entre sala 

de aula e parceiros externos, uma questão de demanda da disciplina. A questão da orientação 

da atividade pelo lucro se justifica semelhantemente a da autonomia, se a atividade visar 

132



  

exclusivamente o lucro, como por exemplo um restaurante comandado por um chefe, 

dificilmente ele abrirá mão de executar sua rotina para responder a um questionamento do 

aluno, logo essa não seria uma situação facilitadora de aprendizado. 

Etapa: apresentar desenhos e anotações das atividades observadas/ definir parceria 

descrição da etapa: após encontrar cinco possibilidades de parceria, os alunos devem 

apresentar os desenhos e anotações em que registraram sua observação das atividades 

acompanhadas. Este material dará suporte a sua fala. Ao final da apresentação vão definir qual 

parceria será estabelecida com base nas condições favoráveis a realização do projeto 

orientados pelos professores e valorizando principalmente a relação de interesse criada pelos 

parceiros e alunos. 

Como proceder: os desenhos devem ser expostos de forma que toda a turma possa vê-los e as 

anotações devem ser usadas de forma a exemplificar oralmente quais foram os diálogos 

travados ao longo da observação. 

Quais são os motivos dessa etapa: esta é a primeira oportunidade de apresentar o que está se 

passando externamente a sala de aula. Para isso começamos a explorar duas ferramentas 

imprescindíveis: o desenho e o texto. Vale ressaltar que ambas são exploradas aqui como 

forma de registro e comunicação do que está sendo observado. 

O desenho diz muito sobre o olhar do aluno, o que ele está valorizando, o local de onde está 

observando a atividade. Por exemplo, é muito comum os primeiros desenhos não incluírem as 

pessoas, serem retratos do espaço exclusivamente. Quando isto ocorre, os professores 

orientam o aluno a olhar para as pessoas e para a maneira como elas estão interagindo com o 

espaço e entre si, pois é da relação entre as pessoas que irá nascer o projeto. O registro dos 

diálogos também relata a postura dos alunos assim como o tom dos parceiros.  

Registramos aquilo que nos toca, nos sensibiliza, seja através do desenho ou da escrita e esse 

registro é compartilhado com professores e turma para que estes possam gradativamente 

conhecer alunos e parceiros. 

Etapa: 5 visitas de observação 

Descrição da etapa: após definida a parceria os alunos devem iniciar o processo de observação 

que deve ter no mínimo cinco encontros que acontecem em dias diversos. Estes encontros 

iniciam o processo de observação e troca entre aluno e parceiro. O aluno deve estar atento as 

atividades que são propostas pelo parceiro, assim como a forma com que ele as conduz e 
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reação do grupo gerada pela interação. A presença do aluno nesse espaço deve ser sútil, ou 

seja, não se deve interferir intensamente nestas relações, mas ainda assim deve trocar com 

essas pessoas.  

Como proceder: O aluno deve frequentar as atividades munido de papel e material de desenho 

para registrar mais uma vez aquilo que está vendo e ouvindo neste ambiente. É recomendado 

que observe a atividade em sua totalidade, chegando anteriormente a seu início e ficando até 

seu término. Também é interessante que haja troca entre aluno e parceiro, gerando uma 

relação em que questionamentos possam ser discutidos e explicados no momento das 

atividades ou posteriormente, o que for mais interessante para o parceiro.  

Esta etapa requer grande atenção ao parceiro e como ele reage a essa nova presença em seu 

cotidiano.  

Quais são os motivos dessa etapa: o objetivo desta etapa é não só iniciar o processo de 

observação e começarmos a compreender melhor esse cenário e personagens que serão 

estudados, mas também estabelecer uma relação de troca e confiança entre aluno, parceiro e 

grupo. Esta relação é imprescindível para o desenrolar do projeto. 

A quantidade minima de encontros se justifica, então, por estabelecer a obrigatoriedade de se 

relacionar com essas pessoas e dar tempo para que elas consigam incorporar minimamente a 

presença desses estranhos em sua rotina. Sem a naturalização dessa presença as etapas 

posteriores seriam muito dificultadas.  

O registro é muito importante para que o que for observado possa ser compartilhado e 

preservado em memória para consultas posteriores. 

Etapa: jogo de palavras 

descrição da etapa: jogo de palavras é uma dinâmica idealizada para iniciar o processo de 

conceitualização do projeto. Propõe utilizar o universo vocabular utilizado pelo parceiro e 

observado e registrado pelo aluno para gerar visualizações, sínteses, mapeamentos do trabalho 

desenvolvido pelo parceiro. 

Como proceder: o aluno deve anotar cada palavra que anotou na etapa de observação em 

papéis separados. Estas espécies de cartas devem ser produzidas de forma simplória, com o 

papel cortado na mão e escrita com pilot. É importante manter um padrão na escrita e tamanho 

do papel, as palavras devem ter a mesma cor, tamanho e caligrafia. Além das palavras é 

orientado que leve alguns papéis em branco e um papel craft ou similar para fixação do jogo.  
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Com esse material em mão, o aluno deve o apresentar para o parceiro pedindo para que ele 

organize as palavras, avisar que não é necessário usar todas elas e que caso sinta falta de 

alguma palavra que não aparece no jogo ele pode usar os papeis em branco para isso. Neste 

momento ainda não se apresenta o papel craft.  

Não se deve somar nenhuma outra informação a esse comando, caso ele questione a forma 

como deve organizar esse material a resposta deve ser como ele achar melhor.  

O aluno deve ficar atento a movimentação do parceiro, observando por exemplo qual é a 

primeira palavra selecionada, ou alguma peculiaridade de manuseio. Assim que o parceiro 

terminar sua organização o aluno deve perguntar o porque dessa organização e registrar 

textualmente essa explicação. Para finalizar, o jogo de palavras deve ser transportado para o 

papel craft mantendo a formação original para ser apresentado aos professores e colegas de 

turma. 

Quais são os motivos dessa etapa: o jogo de palavras é a dinâmica que inicia uma troca mais 

intensa entre aluno e parceiro e concretiza a relação de co-autoria presente nesta metodologia. 

A dinâmica é idealizada para que seu resultado seja uma troca horizontal entre os protagonistas 

desse processo. Sendo assim, é importante que o jogo não tenha uma sofisticação formal, seja 

simples para convidar ao manuseio irrestrito do material. A padronização da caligrafia é 

necessária para não impor nenhuma hierarquização das palavras que estão sendo 

apresentadas. As palavras são aquelas ditas pelo próprio parceiro para que ele se sinta 

representado na dinâmica e que o vocabulário seja o dele e não uma tradução do que é falado.  

A postura de não explicar com mais detalhes o que deve ser feito também corrobora o ideal de 

não induzir qualquer comportamento do parceiro. 

Ao final da dinâmica o jogo de palavras nos revela um recorte de nossa observação que é 

valorizado pelo nosso parceiro, a relação entre essas palavras e como o parceiro as interpreta 

perante ao seu trabalho. 

Etapa: apresentar resultado do jogo de palavras e formar frases junto com a turma 

Descrição da etapa: o aluno deve relatar a última vivência apresentando oralmente e mostrando 

o jogo de palavras no papel craft. Após a apresentação alunos e professores dão início a 

geração de frases utilizando somente as palavras do jogo. 

Como proceder: deixar o jogo de palavras visível para toda a turma e contar com detalhes como 

ele foi formado e as justificativas e histórias contatadas pelo parceiro. Posteriormente anotar as 
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frases que serão ditas pelos colegas de turma e professores em papéis separados.  

Os alunos e professores que estão formando frases devem utilizar apenas as palavras que 

estão no jogo de palavras para tal tarefa, podendo adicionar apenas artigos, preposições e 

conjugar os possíveis verbos presentes no jogo. 

Quais são os motivos dessa etapa: o objetivo desta etapa é gerar possíveis frases objetivo para 

cada projeto. Mais uma vez estamos valorizando e preservando o universo vocabular do 

parceiro para que essa frase tenha sentido em seu universo de fazer e comunicar. O relato rico 

e claro dos alunos é um exercício importante, pois ele irá garantir a geração de frases alinhadas 

com a sua vivência.  

O fato de toda a turma colaborar com esta etapa concretiza a ideia de grupo e de 

interdependência no aprendizado que está sendo desenvolvido na disciplina. 

Etapa: escolha da frase objetivo 

descrição da etapa: definir a frase objetivo do projeto e relacioná-la as atividades propostas 

observadas. 

Como proceder: apresentar as frases geradas em sala para o parceiro, junto aos desenhos de 

observação gerados nos primeiros encontros e pedir para que ele escolha a frase que mais se 

relacione com os seus objetivos ao desenvolver seu trabalho. O parceiro pode realizar 

alterações na frase escolhida, juntar duas frases ou ainda escrever uma frase com base nas 

que ali estão, desde que ao final tenhamos uma única frase objetivo.  

Em seguida o aluno deve pedir para que ele relacione a frase aos desenhos de observação, 

sinalizando onde e como aquela frase se relaciona com as atividades retratadas. Toda a 

dinâmica deve ser registrada textualmente. 

Quais são os motivos dessa etapa: A frase objetivo é um norte que irá guiar o restante do 

processo. Definindo um objetivo que parte da observação do cotidiano de um grupo e se 

configura a partir do universo vocabular do mesmo garante que esse objetivo está alinhado com 

a realidade vivida por esse grupo, que está expresso através da linguagem desenvolvida e 

aplicada pelo parceiro e que foi compartilhada e assimilada pelo aluno. 

Etapa: produzir experimentos 

Descrição da etapa: a partir da frase objetivo gerar em torno de vinte objetos improvisados que 

possam ser usados pelo parceiro nas atividades observadas e relacionadas com a frase. 
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Como proceder: a produção desses experimentos não deve ser um processo muito elaborado, 

assim como as palavras, não se deve dar um acabamento formal que iniba a interferência do 

parceiro posteriormente. O Aluno deve gerar coisas a partir de materiais e ferramentas que 

estejam à sua disposição. Esses objetos devem trazer materialidade para diversas 

interpretações da frase e de como ela interage com as atividades do grupo. A ideia é que estas 

coisas são perguntas que serão feitas através da materialidade e interação ao invés da 

oralidade. 

Quais são os motivos dessa etapa: a produção dos experimentos é uma etapa de aprendizado 

intenso para os alunos que são desafiados a serem inventivos e explorarem suas habilidades 

de interpretação e execução. Ou seja, é uma oportunidade de experimentação com materiais, 

formas e processos. Um exercício que pode parecer despretensioso mas que ao longo do 

tempo acumula experiências valiosas para o nosso fazer.  

O fato de usar objetos para dialogar com os parceiros gera a necessidade de nos expressarmos 

através de um outro canal que não a fala, o texto e o desenho já utilizados neste processo com 

fins de comunicar.  

Etapa: experimentação 

Descrição da etapa: apresentar os experimentos produzidos na etapa anterior para serem 

usados pelo parceiro durante suas atividades com seu grupo. 

Como proceder: o aluno deve levar no mínimo vinte experimentos e os apresentar ao parceiro 

pedindo para que ele os analise e use em sua atividade caso enxergue alguma possibilidade de 

uso. Não se deve revelar a real intenção de uso de cada objeto, mesmo que o parceiro 

questione. A dinâmica deve ser observada e registrada através de desenhos e texto. 

Quais são os motivos dessa etapa: não revelar a intenção de uso de cada objeto garante que o 

parceiro não será induzido e restringido quanto a sua criatividade de resignificação. Dessa 

forma possibilitamos que as questões que tentamos levantar através dos experimentos possam 

ser ampliadas e nos trazer perguntas e respostas ainda não vislumbradas.  

O fato dos objetos não terem refinamento formal induz uma maior intimidade e liberdade de 

manuseio. 

Quando o parceiro é questionado através da fisicalidade e não da oralidade ele é obrigado a 

responder através de ações, o que acarreta em respostas que não seriam obtidas se estas 

perguntas fossem feitas ao longo de uma fala. Temos como costume responder o que o outro 
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quer ouvir de resposta e isto nem sempre está alinhado com nossa realidade, nossas vivências. 

Etapa: quente-frio + partido adotado 

Descrição da etapa: Formar uma linha com os experimentos priorizando o objeto que mais se 

aproxima dos objetivos do parceiro, distribuindo estes experimentos em ordem do que mais se 

aproxima (quente) ao que menos se aproxima (frio) do objetivo. A leitura desta linha configura o 

partido adotado. 

Como proceder: O aluno deve apresentar os experimentos novamente ao parceiro, assim como 

um papel com a palavra "quente"e outro com "frio"e a frase objetivo. Colocar os papéis em 

extremidades diferentes com a frase ao lado do "quente". A proposta é que o parceiro cria uma 

linha com os experimentos partindo daquele que mais se relaciona com a frase e está mais 

quente até o que menos se relaciona e portanto está próximo ao frio. Não podem haver dois 

objetos ocupando a mesma posição. Ao final da organização o aluno deve pedir que o parceiro 

explique suas escolhas relacionando suas justificativas a frase objetivo. 

Quais são os motivos dessa etapa: a dinâmica do quente e frio é realizada para identificar a 

relação dos objetos que vinham sendo experimentados com o objetivo traçado para o projeto. 

Neste momento, as respostas que ainda podem estar nebulosas apenas com a experimentação 

se tornam mais claras. Ao criar esta linha hierárquica o parceiro realiza escolhas conscientes do 

que ele prioriza. Funcionalidade, forma, material, escala, características como essas vêem a 

tona e podem ser discutidas através da materialidade que a dinâmica nos oferta. 

Ter informações sobre o que é relevante para o parceiro é tão importante quanto saber o que 

não é ou ainda que seja indesejado e gerar uma linha que alcance as duas extremidades é um 

grande facilitador para o restante do desenvolvimento do objeto. 

A leitura dessa linha é de onde o aluno partirá para o desenvolvimento do objeto em si, logo o 

"partido adotado". Adotado pois reconhecemos que ele é uma escolha que começou a ser 

realizada desde o início do processo conjuntamente por alunos e parceiros, cada ação e 

decisão realizadas até este momento interferem no partido que será adotado. 

As etapas que se seguem são reproduções das últimas três dinâmicas: geração de 

experimentos, experimentação e quente e frio. Elas serão utilizadas quantas vezes forem 

necessárias para que todas as respostas para a construção do objeto final sejam obtidas. 

O aluno deve a partir do partido adotado gerar variações formais ampliando a linha de leitura 

que foi concebida. São oportunidades de experimentar materiais, estéticas, processos de 

produção, etc.  
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O final dessas experimentações deve ser traduzido em um objeto final construído e 

experimentado que ficará com o parceiro para ser usado em suas atividades. 

3. COMO É EXPERIENCIAR ESSA METODOLOGIA? 

Vamos aqui fazer relatos de experiências que vivenciamos através da metodologia de projeto 

em parceria, buscando uma reflexão sobre de que maneira essas vivências influenciaram nossa 

formação. Para nós duas, o primeiro contato com o ato de projetar e também com a 

metodologia de projeto em parceria se deu no primeiro período de nossas graduações, na 

disciplina de projeto - contexto e conceito na PUC-Rio: 

Primeiro contato com a metodologia: 

por Roberta 
A primeira vez que realizei um projeto participativo foi em meu primeiro semestre na PUC - Rio. 

A experiência não foi a mais consciente possível, como a metodologia requer dedicação 

ininterrupta das etapas, uma aluna recém saída do ensino médio sente dificuldades em fazer e 

refletir sobre o que está fazendo ao mesmo tempo. Fui treinada a executar tarefas muito bem 

pela escola, mas pensar sobre elas não era algo que acontecia tão naturalmente.  

Como aluna dedicada que era me lancei no processo e terminei o projeto cumprindo todo o 

percurso com êxito, apreciei o caminho ainda que não entendesse o motivo de tê-lo feito. 

Este projeto foi desenvolvido em parceria com um professor de futebol de areia, homem 

simpático e extrovertido com o qual desenvolvi amizade e, por isso, fui convidada a assistir uma 

partida de um de seus times após o término do projeto. 

Ao final do projeto o entreguei um relatório, igual ao que entreguei para meus professores, 

contando o processo vivido. Em sua capa havia uma foto com o parceiro e seus alunos na 

praia. 

Paulinho, como era chamado o meu parceiro, ao final da partida se aproximou para conversar e 

me contou que gostou muito do relatório e que havia colocado ele na mesa de centro da sua 

sala de estar. Dessa forma, toda vez que recebia visitas em casa e elas se sentavam em seu 

sofá acabavam vendo o relatório e perguntado o que era esse livro com uma foto dele na capa. 

Essa curiosidade dava a possibilidade dele contar sobre o seu trabalho que ele tanto valorizava, 

pois estava tudo no relatório.  

Esse relato me fez entender pela primeira vez o impacto que essa metodologia tem. Esse 
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mesmo relatório foi a forma que encontrei de conseguir novos parceiros para projetos 

posteriores, pois nele eu podia falar sobre o meu trabalho e a forma como eu gostava de fazê-

lo.  

Em um projeto participativo de êxito, objeto e relatos do processo são projeções de uma 

parceria, são registros da co-autoria do designer e parceiro. 

Primeiro contato com a metodologia: 

por Marina 

O meu primeiro contato com a metodologia de projeto em parceria foi também o meu primeiro 

contato com o ato consciente de projetar, embora eu tenha demorado muito para assimilar o 

significado e a importância de cada uma daquelas etapas que fomos orientados a cumprir no 

decorrer do desenvolvimento do projeto.  

Eu, como a maioria dos alunos de design recém chegados do ensino médio, tinha uma noção 

muito deturpada do que seria design, e não conseguia compreender exatamente para que 

serviria aquilo ali que estávamos desenvolvendo.  

Mas a metodologia de projeto em parceria é muito desafiadora e cada etapa resulta em algo 

concreto, então, por mais que eu ainda não conseguisse entender de fato o que esta 

metodologia significava e pretendia, me envolvi profundamente no processo de trabalho, sem 

saber que aquela seria uma das experiências mais significantes para a minha formação.  

Meu primeiro projeto foi realizado numa escola de natação em que havia um professor, 

muitíssimo solicito e ativo, que dava uma aula não muito tradicional de condicionamento físico 

dentro da piscina. Era uma aula que envolvia natação, hidro-ginástica e spinning dentro d`agua 

e tinha poucos alunos - variavam entre 3 ou 4. Desenvolvi este projeto com uma outra aluna da 

graduação, a Bruna Saddy que, assim como eu,  experienciava a atividade pela primeira vez.  

No decorrer do processo, fomos criando uma boa parceria entre nós, alunas da graduação e 

também com o nosso parceiro que se animava com a gente conforme o projeto ia andando.  

No final do período fomos entregar a ele o objeto que havíamos desenvolvido ao logo do 

processo, com a ajuda dele e para ele. O resultado foi tão positivo que Weber nos pediu para 

que fizéssemos um outro exemplar daquele objeto para que ele pudesse levar para a outra 

escola que dava aula pois introduziria o objeto em suas atividades com os alunos das diferentes 

escolas em que dava aula.  

A materialização daquele recorte que fizemos no começo do processo,  gerou em mim, ainda 
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que inconscientemente num primeiro momento, o entendimento da importância do outro e do 

entendimento do contexto do outro, para a formulação de projetos de design.   

Reflexões: 
Iniciar a faculdade realizando um projeto participativo é uma vivência ímpar. Saídas de uma 

estrutura de ensino baseada e executada na teoria, ingressamos na universidade com muitas 

certezas e dúvidas do que era o tal design. Mas nada poderia nos preparar para essa 

enxurrada de descobertas que estava por se iniciar. 

O que há de incomum em estar nessa disciplina?  

A peculiaridade desta metodologia é que ela foi criada para desenvolver a capacidade do aluno 

de aprendizagem e proposição. Ao assimilar o que há por trás de cada uma das etapas 

propostas na disciplina o aluno/designer conquista autonomia para aplicar e reinterpretar 

formas de se relacionar com o outro.  

Um dos principais aprendizados proporcionados pela metodologia é o entendimento da total 

relevância da participação de uma outra pessoa que não faz parte do contexto universidade. O 

projeto se dá através da relação com o parceiro, é através das percepções, diálogos e reflexões 

sobre o universo do outro que se estabelece o projeto, se não há relação não há projeto. 

Para exemplificar este fato podemos apresentar um outro projeto realizado no Instituto 

Benjamim Constant, onde se acompanhou uma turma de hidroginástica para reabilitação de 

alunos que haviam perdido a visão recentemente e, ao levar os experimentos o parceiro não 

usou sequer um objeto. Outros vinte objetos foram confeccionados e levados mais uma vez 

para experimentação e dessa vez o parceiro usou apenas um dos objetos.  

Conforme eram levados experimentos alinhados aos objetivos exaltados na frase objetivo, o 

parceiro começou gradativamente a mudar a rotina de suas aulas. Com estes objetos ele 

percebeu que havia se afastado de seus objetivos e vislumbrou a possibilidade de retomá-los. 

Essa experiência evidencia que o processo de questionamento e pesquisa não é exclusivo do 

designer, ao se envolver plenamente em um projeto o parceiro participa e protagoniza 

ativamente cada uma de suas etapas. 

A metodologia nos direciona a materializar coisas que fazem parte do universo de uma outra 

pessoa depois de um grande processo de análise de um contexto ao qual não fazíamos parte 

anteriormente, embora muitas vezes essa análise seja inconsciente ainda para os alunos recém 

ingressados na faculdade. E essa materialização só pode acontecer se tivermos o parceiro 
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dentro do projeto, se relacionando com os alunos verdadeiramente.  

Desta relação também pode surgir a apropriação do projeto por parte do parceiro. A 

apropriação do projeto quando parte do parceiro é extremamente positiva, pois neste momento 

fica claro que o parceiro, tanto quanto o aluno, está se doando verdadeiramente para que o 

projeto exista.  Para ilustrar a apropriação podemos mencionar a realização de um projeto feito 

no Reviva com uma fonoaudióloga que trabalhava com crianças com lábio leporino. Isabela, a 

fonoaudióloga parceira do projeto, era uma pessoa muito determinada em sua profissão. A 

parceira, no começo de nossas atividades, não nos demonstrava muita confiança,  mas ao 

longo do projeto foi se envolvendo conosco e se doando ao projeto verdadeiramente. No final, 

construímos juntas um labirinto de sopro que Isabela apresentou em um congresso de 

fonoaudiologia. Acreditamos que ela tenha entendido que o que estávamos desenvolvendo com 

ela também dependia dela e por isso pôde considerar o projeto como parte de sua atividade 

profissional.  

4. CONCLUSÃO 

O projeto em parceria é uma metodologia pensada como ambiente de aprendizado horizontal, 

que propõe que os alunos vivam situações reais de trabalho, permitindo que eles interajam e se 

comprometam verdadeiramente com aquele contexto ao qual passarão a fazer parte por um 

certo período de tempo. Permite que o aluno lide com outras pessoas que não fazem parte do 

contexto da universidade, estabelecendo outras formas de interação que não só pela conversa, 

mas dando a chance dos mesmos descobrirem outras formas de comunicação extremamente 

eficientes, na qual se exercita a fala e a escuta, a partir do uso de objetos e imagens, por 

exemplo.  

A partir da imersão num universo real, o aluno pode ter aprendizados concretos, criar repertório 

e ter a chance de entender que o mais interessante do design é que podemos concretizar 

coisas a partir da relação que estabelecemos com o outro, transformando o outro e nos 

transformando também. Através dessa metodologia, o aluno percebe  que desenvolvemos 

coisas que se destinam a outras pessoas e que podemos sim vincula-las ao desenvolvimento 

de qualquer projeto.  Percebe que se não criarmos uma relação com o parceiro o projeto não 

acontece. É preciso que nos relacionemos para concretizarmos algo e portanto, o projeto é 

tanto do outro quanto do designer, assim aprendemos a dividir autorias.  

O aluno também se depara com o fato de que podemos usar nossas habilidades de designers 
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como meio e não somente como fim. O papel do designer é visível em todas as etapas do 

processo, assim o aluno pode enxergar o design também enquanto processo.  
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RESUMO  
Este artigo apresenta parte do resultado do Programa Catadores de Sonhos, que vem desenvolvendo um 
trabalho conjunto entre a Escola de Arquitetura da UFMG e a Associação dos Catadores de Papel, Papelão e 
Material Reaproveitável de Belo Horizonte (ASMARE), com o objetivo principal de promover a inclusão 
socioeconômica dos associados. As principais estratégias de articulação têm referência na economia solidária e 
o eixo articulador das ações a ele vinculadas está na contribuição do design para essa nova proposta econômica. 
Na primeira etapa do projeto, aqui apresentada (referente a 2014), o foco foi desenvolver soluções para um 
serviço que a ASMARE oferece: a gestão de resíduos para grandes eventos, denominado Evento Sustentável. 
Esse serviço inclui um conjunto de medidas e processos – coleta, triagem e transporte dos resíduos – como 
também a inserção de ações de sustentabilidade, desde a sua concepção, execução e pós-evento. Os 
equipamentos que envolvem este serviço são os coletores de resíduos (grande e pequeno), os uniformes e em 
alguns eventos, o estande, no qual é feito a triagem dos resíduos para que o público possa ver como funciona. 
Para o desenvolvimento dos projetos, os procedimentos metodológicos seguiram as seguintes fases: 
investigativa; analítica; gerativa; e, executiva. As soluções se mostraram inovadoras, eficientes, atrativas, e 
principalmente, economicamente viáveis para os catadores. 
 

PALAVRAS-CHAVE : design, reciclagem, catadores, economia solidária. 

 
 

ABSTRACT  
This article presents part of the results of Collectors of Dreams Program, that is developing a joint work between 
the School of Architecture of UFMG and the Association of Scavengers of Paper, Cardboard and Reusable 
Material of Belo Horizonte (ASMARE), with the main objective to promote social and economic inclusion of 
members. The main joint strategies have reference in the social economy and the pivotal point of the actions 
related to it is the design's contribution to this new economic proposal. In the first stage of the project, 
presented here (referring to 2014), the focus was to develop solutions to a service that offers ASMARE: waste 
management for large events, called Sustainable Event. This service includes a set of measures and procedures - 
collection, sorting and transport of waste - as well as the inclusion of sustainability actions, from its conception, 
execution and after event. The equipments involving this service are the waste collectors (large and small), 
uniforms and in some events, the stand, which is made to separate waste for the public to see how it works. For 
the development of projects, the methodological procedures followed the following phases: investigative; 
analytical; generative; and executive. The solutions have proven innovative, efficient, attractive, and above all, 
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economically viable for scavengers. 

 
KEY-WORDS : design, recycling, scavengers, solidarity economy. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Programa Catadores de Sonhos vem desenvolvendo um trabalho conjunto entre a Escola de 

Arquitetura da UFMG (com alunos do curso de Design) e a Associação dos Catadores de Papel, 

Papelão e Material Reaproveitável de Belo Horizonte (ASMARE) com o objetivo principal de promover 

a inclusão socioeconômica dos associados por meio de ações e atividades fundamentadas no design. 

A ASMARE, que este ano completou 25 anos de fundação, surgiu a partir do trabalho de mobilização 

e capacitação dos catadores, realizado pela Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte, fruto 

de um intenso processo mobilizatório. A ASMARE atende diretamente 180 associados e ex-moradores 

de rua.  

É neste contexto que surgiu este Programa que se torna relevante à medida em que promove a 

inclusão de pessoas à vida social e econômica da sociedade. Além disso, promove também a 

integração entre sociedade e academia por intermédio das atividades e ações, que nessa primeira 

fase do programa, 2014, foram direcionadas para o desenvolvimento de soluções de design para um 

serviço oferecido pela ASMARE que proporciona uma fonte de renda alternativa à catação nas ruas, o 

de gestão de resíduos para grandes eventos, denominado Evento Sustentável. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O método utilizado como referência para o planejamento e a construção das ações deste Programa 

foi a pesquisa-ação, que de acordo com Thiollent (1986) é um tipo de pesquisa social com base 

empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 

um problema coletivo, no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou 

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

De um lado tem-se a ASMARE que está entre as organizações que buscam novos formatos que 

operam nas bases da economia solidária. Sobre esse assunto, Arruda (2003) argumenta que os 

conceitos e estratégias que abrangem a sócio-economia solidária são:  
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O consumo ético: como resposta sustentável às necessidades humanas; a produção autogestionária: os 
trabalhadores com direito à propriedade; a gestão coletiva: onde a empresa é concebida como uma comunidade: 
o comércio justo, o crédito cooperativo, a educação cooperativa e a comunicação dialógica (ARRUDA, 2003, p. 30). 

Do outro lado tem-se o design, uma atividade estratégica, multidisciplinar e complexa, que se integra 

e interage com outras áreas do conhecimento; que está envolvido com características que devem 

atender a uma série de fatores em relação à necessidade de usuários e do mercado que dizem 

respeito aos aspectos sociais, econômicos, produtivos, ambientais, simbólicos, culturais, entre outros 

(CORRÊA e CASTRO, 2013). 

A proposta deste programa é unir esses dois lados, ou dito de outro modo, unir essas duas partes: as 

demandas da ASMARE e o curso de Design da Escola de Arquitetura da UFMG.  

A relação que norteou as atividades deste programa foi aquela fundada na proximidade entre os 

sujeitos, uma relação dialógica, concebida a partir do respeito e do reconhecimento mútuo. 

Pesquisadores, professores, alunos, associados e membros da comunidade trocaram entre si seus 

saberes e descobertas. Aprenderam uns com os outros. Trata-se de um processo que rompe a relação 

tradicional na qual o professor ou mestre apenas ensina e o aluno ou aprendiz apenas aprende. Neste 

Programa lida-se com a ideia de aprendizagem de Lave e Packer (2008), ou seja, de que estamos 

sempre aprendendo e que não dependemos de um local específico para que a aprendizagem ocorra.  

Segundo Lave e Wenger (1991), sempre quando pensamos na aprendizagem, a primeira coisa que 

cogitamos é a relação mestre-aprendiz. Mas, na prática, os papéis do mestre são 

surpreendentemente variáveis no tempo e no espaço, e a relação mestre aprendiz não é uma 

característica definidora da aprendizagem.  

Partindo-se deste princípio, para descrever como se deu a intervenção do design no desenvolvimento 

dos produtos, citam-se alguns trechos de textos de autores que tratam da interferência do design no 

artesanato. Embora não seja esse o caso específico deste Programa (o artesanato), há proximidade 

desse tipo de desenvolvimento, o qual envolve grupos de pessoas com o trabalho artesanal. De 

qualquer forma, essas referências foram importantes para todo o desenvolvimento das atividades 

deste Programa. 

O primeiro é Borges (2006, p. 40), que trata do respeito que se deve ter no momento das 

intervenções. Segundo a autora: “Quando a gente não respeita o artesão, estou convencida de que é 

melhor deixar quieto do que intervir sem cuidado, com pretensão. O potencial de periculosidade de 

uma intervenção mal feita é alto e seus efeitos são muito nocivos”. 
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E o segundo é Barroso (1999), que aborda a descaracterização do produto: “Como intervir no produto 

e processo artesanal sem descaracterizá-lo, valorizando e reforçando as tradições regionais, a 

habilidade dos artesãos e as relações existentes no interior dos grupos enfocados?”. 

Essas citações refletem a importância que se atribuiu ao trabalho realizado neste Programa. Acredita-

se que o respeito e a valorização da cultura dos grupos/instituições envolvidas devem constituir a 

base para todo o desenvolvimento do trabalho. De outra maneira, os resultados podem ficar 

incompletos e comprometidos.  

3 O EVENTO SUSTENTÁVEL 

Nos mais diversos tipos de eventos percebe-se a ocorrência de interferências no ambiente, seja pelo 

uso do espaço em si e/ou pelos resíduos que são deixados. Existem normas que são monitoradas pela 

prefeitura que fiscalizam as produtoras para garantir que os danos ao meio ambiente sejam os 

menores possíveis. Para adequar à essas normas, e evitar as multas, as empresas estão buscando em 

seus eventos minimizar os efeitos ambientais que envolvem a redução e o destino de todo o resíduo 

produzido.  

Recolher e destinar as toneladas de resíduos produzidos em um único dia é uma tarefa difícil e, 

diante de todas as implicações que a produção de um evento envolve, a coleta seletiva geralmente é 

designada para prestadores de serviço, conhecidas como PICs (Programa Interno de Coleta Seletiva) 

que é realizado em instituições públicas e privadas, em parceria com associações de catadores. 

A ASMARE oferece para diversas empresas um serviço de gestão de resíduos em eventos, chamado 

de Evento Sustentável que, além de direcionar adequadamente toneladas de material orgânico e 

reciclável, gera trabalho e renda para diversos catadores da associação e para pessoas em situação de 

rua da cidade de Belo Horizonte. 
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Figura 1 :  Mobilização/treinamento dos associados e transporte dos coletores para o Evento Sustentável. 

  

Fonte: arquivo dos autores, 2014. 

No Evento Sustentável, além do cuidado com o material e com as pessoas, as quais precisam ser 

treinadas para atuarem neste tipo de serviço, a ASMARE utiliza coletores próprios, mostrados na foto 

acima, ou alugados para serem distribuídos no local do evento, os quais são organizados de forma a 

garantir maior eficiência na logística de recolhimento do material para agilizar o processo de coleta. 

Após retirar os sacos dos coletores, os resíduos recicláveis são levados para um estande próprio da 

associação, onde é feita a triagem, ou seja, a separação por tipo de material, que após triado é 

encaminhado para o mercado de reciclagem. A etapa final do serviço é a apresentação do relatório 

qualitativo, o qual contém a análise quantitativa e a interpretação de resultados adquiridos no 

processo de triagem do material.  

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para o desenvolvimento deste projeto, bem como para alcançar os objetivos propostos, os 

procedimentos metodológicos adotados foram organizados em fases, a saber: 

1º) Fase investigativa: consistiu em pesquisas bibliográficas, específicas e de campo que visaram 

compreender o contexto dos catadores, bem como as atividades realizadas nos galpões e os 

processos que envolviam a coleta e triagem do material. 

2º) Fase Analítica: nessa etapa foi realizada a análise dos problemas que a associação enfrentava em 

relação ao Evento sustentável, a qual foi importante para a definição de quais seriam os 

critérios/requisitos que norteariam o desenvolvimento do projeto. 
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3º) Fase Gerativa: essa etapa envolveu a produção/geração de alternativas (desenhos e modelos) com 

o objetivo de buscar as melhores propostas, as quais poderiam atender aos requisitos levantados na 

fase anterior. 

4º) Fase Executiva: essa última fase envolveu a construção de modelos e protótipos para teste e 

validação da alternativa escolhida, como também o detalhamento técnico e o acompanhamento na 

fabricação dos protótipos. 

5 DESAFIOS E RESULTADOS 

Como resultado da fase investigativa, ou seja, da pesquisa realizada junto aos associados e parceiros, 

percebeu-se algumas demandas/necessidades e, consequentemente, potencialidades para ações de 

design, foram elas: a identidade visual, os coletores de resíduos (grande e pequeno), os uniformes e o 

mobiliário para o estande da instituição, no qual é feito a triagem dos resíduos durante o evento para 

que o público possa conhecer o processo. 

Primeiramente, desenvolvemos a identidade visual – a qual incluiu o projeto da marca, suas diversas 

aplicações (cartão de visita, relatórios, entre outros) e os uniformes – para o Evento, tendo como 

referência o tripé da sustentabilidade: fatores econômicos, sociais e ambientais. 

Figura 2 : Identidade visual do Evento Sustentável. 

 

Fonte: arquivo dos autores, 2014. 
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Figura 3 : Linha de uniformes. 

 

Fonte: arquivo dos autores, 2014. 

Em seguida, trabalhou-se no desenvolvimento dos coletores, mostrados na figura abaixo, os quais 

foram nossos maiores desafios devido às dificuldades e problemas apresentados em relação a estes 

produtos e à sua utilização. Os coletores são os principais equipamentos para a prestação desse 

serviço. Até então eram utilizados tambores reaproveitados de embalagens de solda doados por uma 

empresa. 

Figura 4 : Coletores antigos. 

 

Fonte: arquivo dos autores, 2014. 

A ASMARE, para prestar este serviço, utiliza em média 50 coletores por evento, disponíveis em dois 

tamanhos, o grande, para as áreas comuns, como nas áreas dos shows, e os pequenos, para 
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camarotes, geralmente separados em dois modelos, de acordo com o tipo de resíduo (recicláveis e 

orgânicos).  

Na fase Analítica levantamos diversos problemas que envolviam o uso do coletor atualmente 

utilizado pela ASMARE nos eventos. Abaixo, apresenta-se a proposta do novo coletor e, logo em 

seguida, os principais problemas encontrados e as soluções desenvolvidas neste projeto: 

Figura 5 : Nova proposta de coletores, grande e pequeno.  

 

Fonte: arquivo dos autores, 2014. 

 

Desafio 1 - Transporte: os coletores antigos ocupavam grande volume no transporte por não serem 

empilháveis nem desmontáveis, sendo necessárias diversas viagens de caminhão da ASMARE até o 

local do evento para transportá-los. Os custos para essa atividade eram altos, sem contar com o 

tempo gasto com as viagens e carregamento dos caminhões.  

 

 

 

 

151



 
 
 
 

 

Figura 6 : Transporte e armazenamento dos coletores antigos.  

 

Fonte: arquivo dos autores, 2014. 

Para melhorar a logística e, consequentemente, a redução de custos que envolvem o transporte, a 

proposta foi pensada para ocupar o mínimo de espaço no caminhão. A partir da movimentação e 

dobra de toda estrutura do coletor, por meio de suas placas laterais que, fixadas por dobradiças, 

podem ser dobradas bem próximo da chapa frontal, permitindo o empilhamento dos coletores, 

otimizando o espaço de armazenamento e reduzindo a quantidade necessária de viagens com 

transporte.  

Figura 7 : Sistema de dobras e representação do produto empilhado.  

 

Fonte: arquivo dos autores, 2014. 
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A nova proposta de coletores (grande e pequeno) é modular, podem ser utilizados sozinhos ou em 

conjunto de dois (quando encostados em paredes) ou em conjunto de quatro coletores (quando 

colocados ao centro nos espaços dos eventos).  

Figura 8 : Diferentes possibilidades de disposição dos coletores (vista superior).  

 

Fonte: arquivo dos autores, 2014. 

 

Figura 9 : Conjunto de quatro coletores, do grande e do pequeno (vista em perspectiva).  

 

Fonte: arquivo dos autores, 2014. 

 

Desafio 2- Resistência à intempéries e retirada do material: os coletores precisam apresentar certa 

resistência às diversas condições do ambiente, como sol forte e chuva. O coletor antigo, no entanto, 
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por ser de papelão, quando chovia ficava inutilizado e, além disso, por não ter tampa, os resíduos 

molhavam, dificultando a triagem. Se o material armazenado dentro do coletor molhar, seu valor 

comercial diminui, prejudicando a sua comercialização no mercado, sem contar que a triagem se 

torna uma atividade muito mais trabalhosa.  

Outro fator importante, relatado pelos catadores, foi a necessidade de “proteger” o material 

descartado, já que os coletores atuais não têm tampa. Como existem eventos os quais acontecem 

em locais públicos, como praças e parques, outros catadores não associados, podem retirar o 

material de dentro do coletor para venda própria. Essa prática pode afetar o resultado final do 

serviço, já que todo o material recolhido é vendido a peso pela ASMARE.  Sendo assim a proposta 

apresenta uma tampa inclinada que, mesmo chovendo, protege o resíduo no interior do coletor, não 

deixando também acumular água, podendo ser aberta facilmente.    

Figura 10 : Vista posterior demonstrando a inclinação da tampa na parte de trás. 
 

 

Fonte: arquivo dos autores, 2014. 

A abertura (por onde as pessoas jogam os resíduos) é na placa frontal, o resíduo cai diretamente no 

saco, o qual não fica à mostra. Quando cheio, já no momento da troca de sacos, a tampa pode ser 

facilmente elevada e fixada em uma trava, facilitando a retirada e a colocação do novo saco plástico.  

 

 

 

154



 
 
 
 

 

Figura 11 : Detalhe da abertura frontal e demonstração da troca de saco plástico.  

 

Fonte: arquivo dos autores, 2014. 

Além da chapa frontal e duas laterais, o coletor tem dois triângulos, feitos com um perfil de aço 

carbono, com a função de manter toda a estrutura do coletor travada. Como demonstrado na figura 

acima, um desses triângulos atua também como suporte na fixação do saco plástico.  

Figura 12 : Vista explodida de todas as peças do coletor grande. 

 

Fonte: arquivo dos autores, 2014. 
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Os coletores são fabricados com um material feito de placa de alumínio e polímero (a partir do 

aproveitamento de embalagens tipo “longa vida”), por isso, podem ser molhados que não perdem 

suas propriedades.  

Desafio 3 - Conscientização e divulgação: outro desafio foi o de desenvolver soluções para a 

aparência dos coletores que, anteriormente não apresentavam uma imagem interessante aos seus 

clientes, que necessitavam de um produto adequado ao evento, o qual pudesse também funcionar 

como suporte para aplicação de publicidade sobre a empresa ou sobre o evento, ou ainda, 

mensagens de conscientização sobre a reciclagem para as pessoas no evento.  Pensando nisso, todas 

as informações visuais como descrição dos materiais, símbolos, logotipos das empresas e imagens de 

resíduos que auxiliem o descarte podem ser impressos em lona (banner) e fixadas por meio de perfis 

na peça frontal. A ASMARE poderá oferecer os coletores com a plotagem padrão, demonstradas na 

Figura 5, ou deixar a critério do cliente a personalização dos coletores de acordo com a identidade do 

evento.  

Figura 13 : Coletor com plotagem personalizada. 

 

Fonte: arquivo dos autores, 2014 

Cabe apontar que a escolha pela lona se deu por dois motivos. Primeiro, por ser um material em 

abundância, doado à ASMARE por diversas empresas e instituições. Segundo, devido à possibilidade 

de reutilização do coletor em diversos eventos, sem danificar o material com alguma impressão ou 

adesivagem direta.   
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Desafio 4 - localização dos coletores durante os eventos: um dos problemas percebidos foi a 

dificuldade das pessoas, durante o evento, de localizarem onde jogar/descartar os resíduos. Para 

resolver esse problema, o tamanho do coletor também foi projetado exclusivamente para o ambiente 

onde ele estará inserido, ou seja, em meio a multidões. Com 2m de altura, o coletor pode ser 

facilmente localizado pelas pessoas que desejam descartar seus resíduos. Desenvolvemos aplicações 

gráficas diferentes para que as pessoas pudessem identificar facilmente em qual coletor – se no de 

resíduos recicláveis ou no de orgânicos – descartarem seus resíduos. 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisarmos tudo o que foi feito ao longo desta etapa do projeto – identidade visual,  mobiliário 

para o estande e coletores –  percebe-se, por um lado, que pudemos, por meio do design, contribuir 

com as soluções propostas, principalmente em relação aos coletores, os quais apresentaram-se mais 

eficientes para esse tipo de trabalho; mais atrativos, tanto para os clientes que contratam o serviço 

como para os participantes do evento; economicamente viáveis para a associação produzir e, claro, 

alinhados aos valores da sustentabilidade.  

Entretanto ao finalizarmos todo o desenvolvimento do projeto nos deparamos com as dificuldades 

para implanta-lo, ou seja, produzir toda a linha de uniformes e fabricar os coletores.  Uma parte do 

que foi desenvolvido, devido à facilidade e ao baixo custo, foi implementado: parte dos uniformes 

com a aplicação da nova marca do Evento.  

Este projeto foi desenvolvido com apoio financeiro somente para as bolsas de extensão dos alunos 

que participaram do projeto e não houve outro recurso financeiro, como por exemplo para fabricação 

dos protótipos e/ou auxilio financeiro para participação mais ativa dos catadores. Devido um pouco a 

esse fator, percebeu-se um distanciamento dos associados em relação ao desenvolvimento, isto é, ao 

contrário do que prevíamos, houve pouca participação dos associados no desenvolvimento deste 

projeto. Mesmo considerando a importância dos resultados, eles se mantiveram distantes durante 

todo o desenvolvimento. Tal afastamento ou distanciamento pode ter sido em função das 

dificuldades enfrentadas no dia a dia, como indisponibilidade de tempo livre,  como pode ter sido 

também em função de experiências anteriores ruins com outros projetos/parceiros. 

Atualmente estamos buscando patrocinadores que possam viabilizar a fabricação da quantidade 

necessária, em torno de 50 peças de cada (maior e menor) para que os associados possam começar a 
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utilizar esses coletores na prestação do serviço Evento Sustentável. 

Portanto, para as próximas etapas deste Programa teremos dois desafios principais: fazer com que os 

associados participem mais do desenvolvimento e, principalmente, trabalhar para que eles, com o 

tempo, se tornem autônomos em relação a este tipo de atividade. 
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RESUMO	  	  
Nas	  últimas	  décadas,	  quebrando	  a	  visão	  modernista,	  diferentes	  abordagens	  do	  design	  tem	  tomado	  
como	   parte	   fundamental	   do	   processo	   o	   que	   deseja	   ou	   necessita	   o	   futuro	   usuário	   do	   que	   se	   está	  
projetando.	  Este	  é	  o	  caso	  do	  co-‐design,	  que	  envolve	  usuários	  e	  colaboradores	  no	  processo,	  criando	  
assim	  uma	  prática	  mais	  democrática	  e	  participativa.	  O	  objetivo	  do	  presente	  artigo	  é	  refletir	  sobre	  a	  
prática	   do	   co-‐design	   através	   da	   análise	   dos	   desafios	   e	   as	   estratégias	   que	   resultaram	   eficientes	   no	  
projeto	   realizado	   na	   Biblioteca	   Parque	   Estadual	   (BPE)	   do	   Rio	   de	   Janeiro	   no	   primeiro	   semestre	   de	  
2015.	  	  
PALAVRAS-‐CHAVE	  :	  biblioteca,	  codesign,	  práticas	  colaborativas	  
	  
	  
ABSTRACT	  	  
In	  the	   last	  decades,	  breaking	  the	  modernist	  vision,	  different	  approaches	  of	  design	  have	  taken	  as	   fundamental	  
part	  of	  the	  process	  what	  the	  future	  user	  of	  what	   is	  been	  designed	  need	  or	  wish.	  This	   is	  the	  case	  of	  co-‐design,	  
which	   involves	  users	  and	   collaborators	   in	   the	  process,	   creating	   this	  way	  a	  more	  democratic	  and	  participative	  
practice.	   The	   objective	   of	   this	   paper	   is	   to	   reflect	   about	   the	   co-‐design	   practice	   through	   the	   analysis	   of	   the	  
challenges	  and	  efficient	  strategies	  of	  the	  project	  carried	  out	  in	  the	  Biblioteca	  Parque	  Estadual	  (	  BPE	  )	  of	  Rio	  de	  
Janeiro	  in	  the	  first	  semester	  of	  2015.	  
KEY-‐WORDS	  :	  library,	  co-‐design,	  collaborative	  practices.	  	  
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1	  INTRODUÇÃO	  

A	  atividade	  do	  design	  está	   relacionada,	   em	   termos	   gerais,	   segundo	   vários	   teóricos	  da	   área,	   com	  a	  

mudança	   de	   situações	   existentes	   para	   situações	   desejadas	   ou	   preferidas.	   Segundo	   Herbert	   Simon	  

(1998),	   o	   design	   concebe	   “cursos	   de	   ação	   com	  o	   objetivo	   de	   transformar	   situações	   existentes	   em	  

situações	  desejadas”	  (SIMON,	  1998,	  p.	  111).	  Igualmente	  para	  Phil	  Roberts	  (2005)	  quando	  se	  pergunta	  

o	  que	  é	  um	  problema	  de	  design,	  ele	  responde	  que	  consiste	  em	  um	  estado	  de	  coisas	  em	  que	  sentimos	  

algum	   desconforto	   ou	   discrepância,	   tensão	   ou	   incompatibilidade	   e	   que	   a	   resolução	   consiste	   em	  

fechar	   essa	   brecha	   (gap).	   Rittel	   (1969),	   professor	   de	   Ciência	   do	   Design,	   articulando	   a	   ciência	   e	   a	  

resolução	  de	  problemas,	  que	  é	  uma	  das	  principais	  tarefas	  do	  design,	  aponta	  que	  em	  quanto	  a	  ciência	  

se	   preocupa	   com	   conhecimentos	   factuais	   (what-‐is),	   o	   design	   se	   preocupa	   com	   conhecimentos	  

instrumentais,	   com	   como	   o	   ‘what-‐is’	   se	   relaciona	   como	   o	   ‘what-‐ougth-‐to-‐be’	   e	   como	   pode-‐se	  

estreitar	  o	  gap	   entre	  eles.	  Cada	  um	  destes	  autores	  utiliza	  palavras	  diferentes	   (transformar,	   fechar,	  

estreitar),	  mas	  todos	  concordam	  com	  que	  o	  design	  através	  das	  suas	  ações	  pretende	  passar	  de	  uma	  

situação	  observada	  a	  uma	  situação	  preferida.	  	  

Se	   nos	   focamos	   no	   âmbito	   social	   do	   design,	   são	   várias	   são	   as	   abordagens	   que	   desde	   as	   últimas	  

décadas	  tem	  estudado	  esse	  passo	  ou	  transformação	  tomando	  como	  parte	  fundamental	  do	  processo	  

o	  que	  deseja	  ou	  necessita	  o	   futuro	  usuário	  do	  que	  se	  está	  projetando.	  Os	  primeiros	  avanços	  nesta	  

direção	   estão	   relacionados	   com	   a	   prática	   do	   Design	   Centrado	   no	   Usuário	   (User-‐Centered	   Design),	  

onde	  pesquisadores	  treinados	  observam	  e/ou	  entrevistam	  usuários	  passivos	  cuja	  contribuição	  é	  dar	  

opiniões	   sobre	   conceitos	   de	   produtos	   criados	   por	   outros.	   Também,	   desde	   a	   década	   dos	   1970,	   as	  

pessoas	   tem	   tido	   um	   rol	   mais	   participativo	   em	   atividades	   de	   ideação	   e	   conceptualização	   nas	  

primeiras	  fases	  do	  processo	  de	  design.	  Esta	  abordagem	  participativa	  tem	  sido	   liderada	  pelos	  países	  

do	  norte	  da	  Europa,	  é	  e	  o	  que	  se	  conhece	  como	  ‘Participatory	  Design’.	  (SANDERS;	  STAPPERS,	  2008).	  

Segundo	   Sanders	   e	   Stappers	   (2008),	   Partipatory	   design	   foi	   o	   termo	   usado	   até	   a	   recente	   obsessão	  

com	   o	   que	   é	   co-‐criação/co-‐design.	   Eles	   apontam	   que	   co-‐criação	   é	   um	   termo	   amplo	   que	   pode	   ter	  

múltiplas	  aplicações,	  e	  que	  co-‐design	  é	  um	  caso	  específico	  dentro	  desse	  grande	  termo.	  O	  co-‐design	  

se	   refere,	   segundo	   eles,	   “to	   the	   creativity	   of	   designers	   and	   people	   not	   trained	   in	   design	   working	  

together	   in	   the	  design	  development	  process”	   (SANDERS;	  STAPPERS,	  2008,	  p.2).	  Uma	  definição	  mais	  

detalhada	  do	  livro	  ‘Six	  views	  in	  a	  box’	  diz	  que:	  “Co-‐design	  is	  a	  design	  research	  approach	  that	  implies	  

involving	   different	   stakeholders	   actively	   as	   collaborators	   in	   the	   design	   process	   to	   draw	   from	   the	  
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shared	   knowledge”	   (BINDER;	   BRANDT,	   2011,	   p.	   10).	   Assim,	   o	   co-‐design	   é	   uma	   abordagem	   que	  

envolve	  dentro	  do	  processo	  de	  design	  a	  diferentes	  colaboradores	  não	  necessariamente	  treinados	  na	  

área	  para	  trabalhar	  juntos	  desde	  o	  conhecimento	  compartilhado.	  	  

Estas	  novas	  formas	  de	  levar	  a	  cabo	  os	  processos	  de	  design,	  fazem	  com	  que	  se	  desmitifique	  a	  figura	  

clarividente	  do	  designer,	  quebrando	  a	  visão	  modernista	  e	  fazendo	  com	  que	  o	  design	  se	  posicione	  no	  

campo	  ampliado.	  Rosalind	  Krauss	   (1979),	   falando	  do	  campo	  ampliado	  na	  escultura,	  conta	  que	  esta	  

era	   uma	   representação	   comemorativa,	   que	   se	   assentava	   em	   um	   lugar	   concreto	   e	   que	   falava	   uma	  

língua	  simbólica	  sobre	  o	  significado	  e	  uso	  desse	  lugar.	  Mas	  que	  no	  final	  do	  século	  XIX	  começou	  a	  se	  

desvanecer	  esta	   lógica	   sofrendo	  uma	  perda	  absoluta	  de	   lugar,	   o	  que	  a	   fez	   entrar	  no	  modernismo.	  

Depois,	   aproximadamente	   entre	   os	   anos	   1968	   e	   1970,	   a	   escultura	   foi	   pensada	   em	   um	   campo	  

ampliado.	  Houve	  nela	  uma	  ruptura	  e	  uma	  transformação	  cultural	  posicionando-‐a	  no	  que	  outras	  áreas	  

chamam	  de	  pós-‐modernismo.	  Este	  campo	  ampliado	  na	  escultura	  caracteriza-‐se,	  entre	  outras	  coisas,	  

pelo	  ecletismo,	  aponta	  Krauss	  (1979),	  no	  qual	  qualquer	  meio	  (fotografia,	   livros,	   linhas	  nas	  paredes,	  

espelhos	  ou	  a	  mesma	  escultura)	  pode	  ser	  utilizado.	  	  

O	   campo	   ampliado	   do	   design	   pode	   se	   descrever	   através	   da	   aparição	   de	   múltiplos	   fenômenos.	  

Poderia	   se	   considerar	   como	  um	  deles	   eles	   o	   passo	   de	   um	  processo	   de	   design	   que	  prescreve	   e/ou	  

impõe,	  para	  um	  design	  que	  articula,	  propulsiona,	  e/ou	  dialoga,	  como	  o	  processo	  do	  co-‐design.	   Isso	  

não	  quer	  dizer	  que	  todos	  os	  processos	  de	  design	  atualmente	  são	  participativos,	  ou	  que	  o	  processo	  de	  

design	  tem	  evoluído	  até	  chegar	  a	  engajar	  a	  os	  usuários,	  na	  contemporaneidade	  convivem	  processos	  

modernistas	  e	  pós-‐modernistas.	  A	  existência	  destes	  processos	  evidenciam	  uma	  pose	  do	  design	  que	  

busca	  espaços	  mais	  democráticos,	  e	  busca	  lhe	  dar	  voz	  as	  pessoas	  diretamente	  envolvidas	  na	  situação	  

para	  criar	  propostas	  mais	  coerentes	  com	  o	  que	  elas	  desejam	  e/ou	  precisam.	  	  

O	  objetivo	  do	  seguinte	  artigo	  é	  refletir	  sobre	  o	  processo	  de	  co-‐design	  partindo	  da	  experiência	  obtida	  

com	  o	  projeto	  realizado	  na	  Biblioteca	  Parque	  Estadual	  (BPE)	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  no	  primeiro	  semestre	  

de	   2015,	   que	   faz	   parte	   de	   um	   projeto	   maior	   com	   mais	   duas	   bibliotecas	   públicas	   e	   que	   foi	  

desenvolvido	   na	   ESDI/UERJ.	   	   O	   artigo	   mostra	   uma	   primeira	   reflexão	   do	   projeto,	   analisando	   os	  

desafios	   e	   as	   estratégias	   que	   resultaram	   eficientes	   no	   diálogo	   com	   os	   usuários	   e	   funcionários	   da	  

biblioteca,	   e	   em	   termos	   gerais,	   no	   processo	   de	   co-‐design.	   Pretendemos	   assim,	   registrar	   nosso	  

processo	   de	   trabalho,	   possibilitar	   a	   designers/pesquisadores	   conhecer	   os	   possíveis	   desafios	   que	  

podem	   encontrar	   no	   caminho	   e	   possam	   estar	  melhor	   preparados	   para	   atuar	   e	   em	   termos	   gerais,	  
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contribuir	  com	  a	  prática	  do	  co-‐design	  que	  está	  em	  constante	  desenvolvimento	  e	  que	  é	  relativamente	  

nova	  no	  cenário	  brasileiro.	  	  

2	  O	  GRANDE	  PROJETO	  

O	   grande	   projeto	   abrange	   o	   trabalho	   com	   3	   bibliotecas	   públicas	   do	   Rio	   de	   Janeiro	   e	   faz	   parte	   da	  

parceria	   entre	   o	   Codesign	   Research	   Centre	   (CODE)	   da	   The	   Royal	   Academy	   of	   Fine	   Arts	   (School	   of	  

Design)	  de	  Copenhagen	  (Dinamarca),	  e	  o	  Laboratório	  de	  Design	  e	  Antropologia	  (LaDA),	  do	  Programa	  

de	   Pós-‐graduação	   da	   Universidade	   do	   Estado	   de	   Rio	   de	   Janeiro	   (PPDESDI/UERJ).	   O	   propósito	   da	  

parceria	  é	  desenvolver	  uma	  plataforma	  de	  pesquisa	  colaborativa	  sobre	  como	  as	  metodologias	  do	  co-‐

design	  podem	  incentivar	  a	  participação	  cidadã	  através	  de	  novas	  formas	  de	  engajamento.	  	  

O	   projeto	   envolveu	   40	   alunos	   da	   graduação	   e	   12	   alunos	   da	   pós-‐graduação	   da	   Escola	   Superior	   de	  

Desenho	   Industrial	   (ESDI/UERJ)	   divididos	   em	   6	   grupos,	   e	   foi	   desenvolvido	   em	   15	   semanas	   com	   3	  

bibliotecas	   públicas	   do	   Rio	   de	   Janeiro:	   Biblioteca	   Parque	   Estadual	   (BPE),	   Biblioteca	   da	   Prainha	   e	   a	  

Biblioteca	  do	  Museu	  de	  Arte	  do	  Rio	  de	   Janeiro	   (MAR).	  Especificamente,	  no	  presente	  artigo	   iremos	  

analisar	  um	  dos	  4	  projetos	  desenvolvidos	  na	  BPE.	  

3	  O	  PROJETO	  NA	  BIBLIOTECA	  PARQUE	  ESTADUAL	  	  

A	  Biblioteca	  Parque	  Estadual	  (BPE)	  é	  a	  maior	  biblioteca	  do	  projeto	  com	  um	  acervo	  de	  cerca	  de	  90	  mil	  

livros	  e	  20	  mil	  filmes.	  Está	  localizada	  na	  área	  central	  da	  cidade,	  perto	  de	  uma	  grande	  região	  comercial	  

chamada	  “Saara”	  (Sociedade	  de	  Amigos	  das	  Adjacências	  da	  Rua	  da	  Alfândega),	  da	  Estação	  de	  Trens	  

da	  Central	  do	  Brasil	  e	  do	  Metrô,	  na	  avenida	  Presidente	  Vargas.	  A	  BPE	  oferece	  um	  grande	  número	  de	  

recursos:	  um	  acervo	  literário	  com	  mais	  de	  250	  mil	  itens,	  livros	  de	  arte,	  quadrinhos,	  20	  mil	  filmes,	  três	  

milhões	   de	   músicas	   digitalizadas,	   biblioteca	   infantil,	   teatro	   com	   240	   lugares,	   auditório	   com	   90	  

lugares,	  estúdios	  de	  som	  e	  de	  vídeo,	  salas	  multiusos	  para	  laboratórios,	  cafeteria,	  restaurante,	  jardim	  

suspenso,	  pátio	  e	  bicicletário.	  (APRESENTAÇÃO,	  2015)	  	  
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Figura	  1:	  Interior	  da	  Biblioteca	  Parque	  Estadual	   

	  
Fonte:	  Foto	  do	  Grupo	  

No	  processo	  foram	  envolvidos	  quatro	  atores:	  Codesigners,	  funcionários	  do	  Programa	  de	  Educação	  da	  

BPE,	  	  e	  funcionários	  e	  usuários	  da	  Área	  Infanto-‐Juvenil	  da	  BPE	  (FIG.	  2).	  O	  grupo	  de	  codesigners	  estava	  

conformado	   por	   2	   alunos	   da	   pós-‐graduação:	   Marina	   Sirito	   (mestrado)	   e	   María	   Cristina	   Ibarra	  

(doutorado),	   e	   6	   alunos	   do	   segundo	   ano	   da	   graduação	   em	   design:	   Bianca	  Matos,	   Bruno	  Dos	   Reis,	  

Isabela	  Monteiro,	  Juliana	  Marques,	  Victor	  Maurell	  e	  Caio	  Nogueira.	  	  

O	  programa	  de	  Educação,	  coordenado	  por	  Mara	  Pereira,	  foi	  o	  que	  abriu	  as	  portas	  para	  estabelecer	  a	  

parceria	   com	   a	   BPE,	   deles	   tivemos	   apoio	   para	   realizar	   os	   workshops	   com	   os	   usuários	   e	   fizeram	  

grandes	   contribuições	   para	   entender	   o	   que	   estava	   acontecendo	   ao	   interior	   da	   biblioteca.	   Bruna,	  

Mauricio,	  Ingrid	  e	  Bruno,	  funcionários	  da	  área	  Infanto-‐Juvenil	  foram	  um	  elemento	  muito	  importante	  

durante	   as	   primeiras	   conversas	   e	   durante	   o	   desenvolvimento	   dos	   experimentos,	   eles	   estiveram	  

muito	  dispostos	  para	  compartilhar	  conosco	  histórias,	  sonhos,	  pensamentos,	  ideias,	  etc.,	  e	  foram	  uma	  

ponte	  fundamental	  entre	  os	  usuários	  e	  codesigners.	  Finalmente,	  os	  usuários	  da	  área	  Infanto-‐Juvenil	  

foram	  crianças	  e	  jovens	  entre	  8	  e	  13	  anos,	  que	  seriam	  os	  futuros	  usuários	  do	  que	  projetamos	  juntos.	  	  

Figura	  2:	  Atores	  envolvidos	  do	  projeto.	   

	  

Fonte:	  Elaborado	  pelas	  autoras	  a	  partir	  de	  COLANTONIO;	  BONNARDOT,	  2015 
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O	  processo	  

O	   processo	   foi	   divido	   em	   7	   etapas	   que	   foram	   propostas	   pelo	   CODE	   no	   livro	   “Democratic	   Design	  

Experiments”.	  As	  etapas	  são:	  Explicar,	  Escutar,	  Encontrar	  o	  que	  fazer,	  Como	  fazer	   junto,	  Prototipar,	  

Fazer,	  e	  Aprender	   (COLANTONIO;	  BONNARDOT,	  2015).	  É	   importante	  apontar	  que	  se	  olharmos	  com	  

detalhe,	  o	  projeto	  não	  foi	  desenvolvido	  seguindo	  estas	  etapas	  com	  uma	  linearidade	  no	  tempo,	  pois	  

houve	  momentos	   de	   novas	   descobertas	   que	  nos	   fizeram	   repensar	   e	   retornar	   a	   alguns	   pontos	   que	  

pensamos	  que	   já	   estavam	   resolvidos,	  mas	   em	   termos	   gerais,	   foram	  esses	   os	   passos	   que	   seguimos	  

para	  atingir	  nossos	  objetivos.	  O	  Quadro	  1	  apresenta	  uma	  síntese	  destas	  etapas.	  	  

Quadro	  1:	  Síntese	  das	  Etapas	  do	  Processo 

	  
Fonte:	  Criado	  pelas	  autoras	  

	  

Para	  cumprir	  nosso	  objetivo,	  primeiro	  fizemos	  algumas	  visitas	  para	  nos	  familiarizar	  com	  o	  espaço	  e	  

conversamos	   de	  maneira	  muito	   informal	   com	   alguns	   funcionários	  explicando	   o	   que	   pretendíamos	  

fazer	   na	   biblioteca.	  Quando	   já	   tínhamos	   um	  panorama	   geral	   do	   que	   acontecia,	   conversamos	   com	  

mais	   funcionários	   (5	   em	   total)	   utilizando	   ferramentas	   como	   os	   ‘5	   porquês’,	   o	   ‘papagaio’	   que	   foi	  

indicada	  por	  um	  aluno	  do	  CODE,	  desenhos,	  e	  empregamos	  o	  storytelling	  para	  conhecer	  mais	  a	  fundo	  

as	  opiniões	  de	  cada	  um,	  e	  para	  obter	  informações	  mais	  ricas	  (FIG.3).	  	  
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Figura	  3:	  Conversa	  com	  Bruna,	  bibliotecária	  da	  Area	  Infanto-‐Juvenil	  da	  BPE 

	  
Fonte:	  Foto	  do	  grupo	  	  

A	  informação	  coletada	  nas	  conversas	  foi	  organizada	  através	  de	  um	  quadro	  feito	  com	  post-‐its	  que	  nos	  

permitiu	   visualizar	   os	   pontos	   mais	   importantes,	   ter	   uma	   visão	   mais	   ampla	   do	   que	   estava	  

acontecendo	   na	   BPE,	   compartilhar	   opiniões	   dentro	   do	   grupo	   e	   encontrar	   o	   que	   fazer.	   (FIG.4)	  

Identificamos	   3	   questões	   nas	   quais	   podíamos	   trabalhar,	   foi	   escolhida	   a	   que	   consideramos	   mais	  

desejável,	   factível	   e	   viável,	   e	  mostramos	  os	   resultados	   para	  Bruna,	   uma	  das	   bibliotecárias	   da	   área	  

onde	  se	  presentava	  essa	  situação,	  a	  área	  infanto-‐juvenil.	  Nossa	  primeira	  questão	  foi:	  Como	  despertar	  

o	  interesse	  pela	  leitura	  nos	  usuários	  da	  parte	  multimídia	  da	  área	  infanto-‐juvenil	  da	  BPE?	  	  

Figura	  4:	  Quadro	  feito	  com	  post-‐its	  com	  o	  fim	  de	  organizar	  a	  informação	  coletada	  

  
Fonte:	  Fotos	  do	  grupo	  	  

	  
Em	   outras	   conversas	   com	   a	   Bruna	   e	   com	   outros	   funcionários	   da	   parte	   administrativa	  

compreendemos	   que	   havia	   uma	   questão	   mais	   urgente	   e	   mais	   relacionada	   com	   os	   objetivos	   da	  

instituição	   dentro	   da	   área	   infanto-‐juvenil	   e	   com	   a	   qual	   podia	   ser	   interessante	   trabalhar.	   Assim,	  

formulamos	   uma	   segunda	   questão,	   e	   foi	   a	   partir	   dela	   que	   começamos	   a	   desenvolver	   nossos	  
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experimentos.	  Ela	   foi:	  Como	  melhorar	  a	   relação	  das	   crianças	   com	  o	  espaço,	  os	   funcionários,	  e	  os	  

demais	   usuários	   da	   área	   infanto-‐juvenil?.	   Esta	   questão	   surgiu	   já	   que	   muitos	   dos	   jovens	   que	  

frequentavam	   a	   BPE	   não	   tinham	   um	   comportamento	   adequado	   nem	   com	   o	   lugar,	   nem	   com	   os	  

funcionários,	   nem	   com	   eles	   mesmos.	   Gostavam	   de	   ficar	   no	   computador,	   ignorando	   o	   acervo	   de	  

livros,	  desrespeitavam	  aos	  funcionários,	  e	  aos	  colegas,	  gritavam	  e	  corriam	  pela	  biblioteca.	  Em	  alguma	  

das	  múltiplas	   conversas	  que	   tivemos	   com	  os	  bibliotecários,	  Mauricio	   comentou	  que	  melhorando	  a	  

relação	  das	  crianças	  com	  o	  espaço	  melhoraria	  o	  comportamento	  deles.	  	  

Tomando	   como	   base	   este	   apontamento,	   e	   sabendo	   que	   os	   usuários	   gostam	   de	   jogos,	   já	   que	  

conversamos	  com	  eles	  e	  observamos	  suas	  rotinas	  na	  BPE,	  foram	  desenvolvidos	  3	  experimentos	  que	  

buscavam	   resolver	   a	   questão.	   (FIG.	   5).	  Os	   experimentos	   consistiram	  no	   teste	   de	   vários	  protótipos	  

que	  foram	  planejados	  para	  resolver	  a	  questão	  encontrada	  nos	  diálogos	  com	  os	  funcionários.	  Com	  os	  

experimentos	   evidenciou-‐se	   o	   que	   os	   jovens	   pensavam	  da	   proposta	   e	   fomos	   fazendo	  mudanças	   à	  

medida	   que	   escutávamos	   as	   opiniões	   deles	   e	   do	   pessoal	   da	   área	   Infanto-‐Juvenil,	   foi	   assim	   como	  

fomos	  construindo	  juntos	  a	  proposta	  final.	  Esta	  consistiu	  um	  jogo	  de	  tabuleiro	  inspirado	  nas	  áreas	  da	  

biblioteca,	  com	  perguntas	  de	  cultura	  geral	  e	  desafios,	  que	  utiliza	  aos	  funcionários	  como	  personagens	  

que	  ajudam	  durante	  todo	  o	   jogo.	  Com	  esta	  dinâmica	  pretendemos	  melhorar	  a	  relação	  das	  crianças	  

com	  o	  espaço,	  os	  funcionários	  e	  os	  demais	  usuários	  na	  área	  infanto-‐juvenil	  gradativamente	  através	  

de	  um	  elemento	  que	  incentiva	  o	  uso	  e	  não	  através	  da	  imposição	  de	  normas	  ou	  regras.	  

Figura	  5:	  Experimentos	  feitos	  com	  protótipos	  

	  
Fonte:	  Fotos	  do	  grupo	  	  

4	  ANÁLISE	  DO	  PROCESSO:	  DESAFIOS	  E	  ESTRATÉGIAS	  FACILITADORAS	  PARA	  A	  ATUAÇÃO	  

Através	   da	   análise	   do	   processo,	   buscamos	   identificar	   os	   desafios	   que	   como	   designers	   e	  

pesquisadores	  enfrentamos	  durante	  todo	  o	  projeto	  e	  as	  ferramentas	  ou	  estratégias	  que	  resultaram	  

eficientes	  para	  atuação	  em	  cada	  etapa.	  O	  Quadro	  2	  apresenta	  uma	  síntese	  desses	  aspectos.	  	  
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Quadro	  2:	  Síntese	  de	  desafios	  e	  estratégias	  facilitadoras	  para	  atuação	  

	  

Fonte:	  Elaborado	  pelas	  autoras	  	  

Desafios.	  	  

Os	  desafios	  apresentados	  durante	  o	  processo	  foram	  vários,	  aqui	  apontaremos	  os	  mais	  significativos.	  

O	   primeiro	   está	   relacionado	   com	  o	   tempo.	   Uma	   das	  maiores	   dificuldades	   foi	   em	  poucas	   semanas	  

explicar	   para	   os	   funcionários	   da	   biblioteca	   o	   papel	   dos	   designers	   na	   sociedade,	   o	   processo	   de	   co-‐

design,	  os	  nossos	  objetivos,	  qual	  poderia	  ser	  nossa	  contribuição	  dentro	  de	  um	  espaço	  público	  como	  

uma	  biblioteca,	  e	  criar	   relações	  de	  confiança	  com	  eles	  de	   tal	  maneira	  que	  pudéssemos	  entender	  o	  

que	  acontecia	  na	  BPE.	  Demoramos	  um	  pouco	  para	  estabelecer	  estas	  relaciones	  e	  para	  que	  todos	  os	  

funcionários	   (ou	   a	   maioria)	   soubessem	   que	   estávamos	   fazendo	   um	   projeto	   em	   parceria	   e	   que	   o	  

envolvimento	   deles	   era	   fundamental.	   Também	   contamos	   com	   relativamente	   pouco	   tempo	   ao	  

interior	  de	  nosso	  grupo	  de	  trabalho.	  Os	  6	  alunos	  da	  graduação	  contavam	  só	  com	  8	  horas	  dentro	  da	  

sua	   carga	   horaria	   semanal	   para	   o	   projeto,	   4	   nas	   terças	   e	   4	   nas	   quintas.	   Este	   tempo	   é	   pouco,	  

considerando	   que	   é	   importante	   analisar,	   planejar	   e	   desenvolver	   muito	   bem	   cada	   um	   dos	  

experimentos,	  e	  que	  a	  imersão	  no	  contexto	  é	  fundamental.	  Por	  isso	  tivemos	  que	  utilizar	  tempo	  extra	  

para	  ir	  na	  BPE,	  e	  levar	  a	  cabo	  nossos	  experimentos	  sem	  improvisações.	  	  

Igualmente,	   o	   tempo	   dos	   funcionários	   era	   reduzido.	   Primeiro,	   porque	   a	   maioria	   trabalhava	   com	  

atendimento	  ao	  público,	  o	  que	  dificultou	  nossas	  conversas,	  e	   segundo	  porque	  durante	  o	  projeto	  a	  

BPE	   sofreu	   de	   vários	   inconvenientes	   relacionados	   com	   a	   falta	   de	   recursos	   económicos,	   que	  

obrigaram	  aos	  funcionários	  a	  reduzir	  os	  horários	  de	  atendimento.	  	  

O	  segundo	  desafio	  foi	   lidar	  com	  a	   institucionalidade.	  Por	  ser	  a	  BPE	  uma	  organização	  pública	  muito	  

grande,	  com	  grande	  número	  de	   funcionários	  e	  usuários,	  existem	  normas	  e	  procedimentos	  normais	  

Desafios	   Estratégias	  e/ou	  ferramentas	  facilitadoras	  
a)	  Tempo:	  	  
-‐Entender	  e	  simpatizar	  com	  usuários	  e	  funcionários	  
em	  pouco	  tempo.	  	  
-‐Pouco	  tempo	  ao	  interior	  do	  grupo	  para	  análise	  e	  
desenvolvimento	  de	  experimentos.	  	  
-‐Sincronizar	  os	  tempos	  do	  projeto	  com	  os	  tempos	  da	  
instituição.	  	  
b)	  Institucionalidade:	  Burocracia	  e	  timidez.	  
c)	  Apropriação	  do	  projeto	  pelos	  usuários	  e	  
funcionários	  da	  biblioteca.	  	  	  

a)	  Storytelling,	  e	  ferramentas	  que	  fizeram	  o	  diálogo	  
mais	  rico	  e	  argumentativo.	  
b)	  Comunicação:	  	  
-‐Grupo	  virtual	  e	  registro	  de	  atividades.	  
-‐Envio	  de	  avanços	  do	  projeto	  para	  funcionários	  e	  
bibliotecários.	  
c)	  Mapas	  conceituais:	  Organização	  da	  informação	  
coletada	  por	  todos	  e	  para	  todos	  os	  membros	  do	  
grupo.	  	  
d)	  Escutar	  atenciosamente	  e	  mostrar	  interesse.	  	  	  	  
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que	  dificultaram	  um	  pouco	  o	  projeto.	  Por	  exemplo,	  nosso	  primeiro	  experimento	  foi	  interrompido	  por	  

não	  ter	  comunicado	  ao	  Programa	  de	  Educação	  de	  antemão.	  Porém,	  tomamos	  essa	  dificuldade	  como	  

uma	   oportunidade,	   e	   tentamos	   unir	   mais	   os	   laços	   com	   o	   Programa	   de	   Educação,	   para	   eles	  

conhecerem	   a	   fundo	   o	   que	   tínhamos	   desenvolvido	   até	   esse	   momento	   e	   compreenderam	   que	   os	  

experimentos	  e	  protótipos	  além	  de	  ser	  atividades	  recreativas	  para	  as	  crianças	  e	  jovens,	  eram	  meios	  

que	   iam	  nos	   levar	  a	  entender	  o	  que	  acontecia	  no	   interior	  da	  biblioteca	  e	  a	  concluir	  com	  propostas	  

mais	   próximas	   à	   realidade.	   Essa	   institucionalidade	   também	   foi	   percebida	   de	   alguma	   maneira	   na	  

timidez	  ou	  falta	  de	  confiança	  de	  alguns	  funcionários	  ao	  falar	  das	  dificuldades	  pelas	  quais	  a	  biblioteca	  

estava	  passando	  nesse	  momento.	  	  

O	   terceiro	   desafio	   foi	   a	   criação	   de	   sentido	   de	   pertença	   e	   apropriação	   do	   projeto	   por	   parte	   dos	  

funcionários,	  da	  parte	  administrativa	  e	  dos	  usuários	  da	  biblioteca.	   Foi	  difícil	  mostrar	  para	  eles	  que	  

não	   era	   só	   um	   trabalho	   para	   uma	   disciplina	   da	   faculdade,	   senão	   que	   realmente	   estávamos	  

interessados	   no	   conhecimento	   de	   metodologias	   de	   co-‐desgin,	   na	   experimentação	   e	   na	   busca	   de	  

novos	   caminhos	  para	   fazer	  da	  BPE	  um	   lugar	  mais	  democrático	  e	  participativo	  através	  do	  design,	  e	  

para	  levar	  estas	  experiências	  para	  futuros	  projetos.	  

Estratégias	  eficientes.	  	  

Com	   respeito	   às	   ferramentas	   ou	   estratégias	   que	   resultaram	   eficientes,	   podemos	   citar	   quatro.	   A	  

primeira	  é	  o	  uso	  do	  storytelling,	  de	  desenhos,	  e	  em	  geral	  de	  ferramentas	  que	  fizeram	  o	  diálogo	  mais	  

rico	  e	  argumentativo.	  Uma	  das	  perguntas-‐chave	  para	  encontrar	  oportunidades	  e	  pontos	  críticos	  na	  

biblioteca	   foi:	   “Se	   você	   fosse	   dormir,	   e	   acordasse	   daqui	   a	   um	   ano,	   como	   seria	   a	   BPE	   dos	   seus	  

sonhos?”	  Esta	  pergunta	  nos	  permitiu	  mostrar	  o	  sentido	  do	  nosso	  projeto	  e	  entender	  a	  discrepância	  

que	  havia	  entre	  o	  cenário	  que	  os	  funcionários	  estavam	  vivendo	  nesse	  momento	  e	  o	  cenário	  que	  eles	  

estavam	  desejando	  viver.	  	  

A	   segunda	   ferramenta	  eficiente	   foi	   a	   constante	  comunicação	   entre	   todos	  os	  membros	  do	  grupo	  e	  

com	   os	   funcionários	   da	   BPE.	   Além	   de	   nossos	   encontros	   semanais,	   para	   nos	   comunicar	   de	   uma	  

maneira	   rápida	   e	   efetiva	   ao	   interior	   do	   grupo	   criamos	   um	   espaço	   virtual	   no	   Facebook	   que	   nos	  

permitiu	   compartilhar	   fotografias,	   diagramas,	   links	   de	   projetos	   parecidos,	   dúvidas,	   etc.,	   e	   também	  

trabalhar	   remotamente	   no	   planejamento	   de	   atividades,	   workshops,	   e/ou	   experimentos.	   Com	   os	  

funcionários,	  especialmente	  com	  a	  parte	  administrativa	  da	  BPE	  a	  comunicação	  foi	  maiormente	  via	  e-‐
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mail.	  Cada	  vez	  que	  levávamos	  a	  cabo	  uma	  atividade,	  enviávamos	  um	  breve	  relatório	  da	  nossa	  visita	  à	  

biblioteca,	   para	   eles	   estarem	   informados,	   se	   sentissem	   parte	   do	   projeto	   e	   houvesse	   um	   maior	  

entendimento	  das	  nossas	  atividades.	  	  

A	   terceira	   ferramenta	   que	   resultou	   eficiente	   foi	   a	   criação	   de	  mapas	   conceituais.	   Estes	   permitiram	  

organizar	   a	   informação,	   faze-‐la	   visível	   para	  os	  membros	  do	   grupo,	   dar	   suporte	   a	  nossas	   conversas	  

com	  o	  pessoal	  da	  biblioteca,	  criar	  uma	  visão	  panorâmica	  do	  que	  estava	  acontecendo,	  e	  assim	  poder	  

tomar	   melhores	   decisões	   para	   o	   futuro.	   Fazer	   visíveis	   as	   ideias	   de	   cada	   um	   permite	   que	   outros	  

membros	  possam	  melhora-‐las	  e	  construir	  juntos	  resultados	  mais	  ricos.	  (FIG.	  6)	  

Figura	  6:	  Utilização	  de	  mapas	  conceituais	  ao	  interior	  do	  grupo	  

	  
Fonte:	  Fotos	  do	  grupo	  

A	   ultima	   estratégia	   que	   resultou	   eficiente,	   e	   não	   a	  menos	   importante,	   foi	   a	   de	   escutar	   de	   forma	  

atenta.	  No	  processo	  de	  co-‐design	  a	  escuta	  é	  um	  elemento	  fundamental	  para	  levar	  a	  cabo	  um	  projeto	  

com	   sucesso.	   Como	   não	   é	   fácil	   criar	   relaciones	   de	   confiança	   em	   curto	   tempo	   onde	   as	   pessoas	   te	  

contem	   as	   dificuldades	   que	   vivem	   no	   dia	   a	   dia,	   escutar	   e	   criar	   espaços	   para	   que	   exponham	   suas	  

ideias	   é	   uma	   forma	   de	   estreitar	   relações.	   Também	   é	   uma	   forma	   de	   demonstrar	   interesse,	   de	  

manifestar	   que	   a	   participação	   é	   fundamental	   e	   determinante	   e	   de	   criar	   um	   clima	   propicio	   para	   o	  

desenvolvimento	  do	  projeto.	  Escutar	  não	  só	  implica	  estar	  atento	  a	  comentários	  relacionados	  ao	  tema	  

do	  projeto,	  más	   também	  a	   temas	   relacionados	  com	  a	  cotidianidade,	   com	  assuntos	  aparentemente	  

mais	  triviais.	  	  

5	  CONSIDERAÇÕES	  FINAIS.	  	  

A	   experiência	   com	   a	   Biblioteca	   Parque	   Estadual	   (BPE)	   foi	   muito	   enriquecedora	   para	   nós	   como	  

designers.	  Para	  muitos	  foi	  a	  primeira	  experiência	  de	  projeto	  e	  para	  outros	  a	  primeira	  experiência	  de	  

co-‐design.	  Utilizar	  métodos	  diferentes	  aos	  tradicionais	  e	  quebrar	  com	  a	  visão	  modernista	  do	  design	  
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pode	   trazer	  muitos	   desafios,	  mas	   também	  é	   reconfortante	   saber	   que	   se	   trabalha	   com	  problemas,	  

usuários	  e	  necessidades	  reais,	  e	  não	  sobre	  lógicas	  de	  mercado,	  ou	  formas	  de	  produção.	  	  	  

Especificamente	   falando	   dos	   desafios	   apresentados	   no	   artigo,	   podemos	   concluir	   que	   é	   essencial	  

flexibilidade	  e	  adaptabilidade	  no	  projeto,	  pois	  são	  muitos	  os	  imprevistos	  que	  podem	  ocorrer	  quando	  

se	  trabalha	  em	  um	  contexto	  real.	  Para	  isso	  é	  importante	  estar	  atentos	  em	  cada	  passo	  que	  damos	  e	  

na	   medida	   que	   se	   conhece	   à	   comunidade,	   utilizar	   ferramentas	   relacionadas	   com	   essas	   situações	  

específicas.	  Também	  deve	  haver	  flexibilidade	  nos	  tempos	  previamente	  determinados	  no	  cronograma	  

do	  projeto,	   já	   que	  muitas	   vezes	   são	  difíceis	   de	   sincronizar	   com	  os	   tempos	  das	   pessoas	   com	  quem	  

estamos	   trabalhando.	   Forçar	   as	   relações	   e	   pretender	   que	   os	   demais	   se	   acomodem	   ao	   nosso	  

cronograma	  é	   impossível,	  pois	   trabalhamos	  com	  uma	   instituição	  que	   tem	  horário	  de	  atendimento,	  

que	  lida	  com	  público,	  e	  que	  tem	  dinâmicas	  internas.	  	  

Por	   outra	   parte,	   para	   superar	   a	   dificuldade	   de	   apropriação	   é	   necessário	   analisar	   e	   encontrar	  

ferramentas	  para	  futuros	  projetos	  que	  criem	  mais	  sentido	  de	  pertença,	  que	  permitam	  que	  os	  atores	  

sintam	  que	   fazem	  parte	   fundamental	  e	  que	  criem	  um	  clima	  de	  companheirismo	  e	  ajuda	  mutua	  na	  

busca	  de	  soluções.	  

A	  experiência	  com	  a	  BPE	  evidenciou	  que	  o	  diálogo	  com	  os	  atores	  é	  fundamental,	  que	  muitas	  vezes	  

eles	   mesmos	   não	   sabem	   o	   que	   precisam,	   mas	   fazendo	   as	   perguntas	   adequadas,	   vão	   se	  

compreendendo	  as	  dificuldades	  e/ou	  problemas	  da	  comunidade.	  Que	  escutar	  de	  maneira	  atenta	  não	  

só	  sobre	  os	  assuntos	  relacionados	  à	  biblioteca,	  mas	  sobre	  temas	  da	  cotidianidade	  ajuda	  a	  estreitar	  as	  

relações	   com	   os	   colabores,	   e	   que	   o	   registro	   e	   análise	   através	   de	   representações	   visuais	   é	  

fundamental	  para	  ter	  uma	  visão	  panorâmica	  do	  processo	  e	  tomar	  melhores	  decisões.	  	  

Como	  uma	  primeira	  reflexão	  do	  projeto	  podemos	  concluir	  que	  analisar	  os	  desafios	  encontrados	  no	  

processo	  contribui	  para	  escolher	  e/ou	  desenvolver	  ferramentas	  que	  ajudem	  a	  atingir	  de	  forma	  mais	  

eficiente	  os	  objetivos	  em	  processos	  de	  design.	  Também	  com	  o	  registro	  e	  disponibilização	  do	  nosso	  

processo	   possibilitamos	   a	   designers/pesquisadores	   a	   estar	   melhor	   preparados	   para	   atuar	   com	  

processos	  de	  co-‐design	  em	  um	  cenário	  com	  muitas	  particularidades	  como	  o	  cenário	  brasileiro.	  	  
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RESUMO  
Negócios orientados para solucionar problemas de sustentabilidade são cada vez mais recorrentes no mundo 
atual. Com a nova  revolução  tecnológica, os modelos de negócio passam a  ter, no ambiente virtual, o meio 
para proporcionar,  ampliar e  agilizar  a  interação entre as pessoas. Esse meio é  a  internet, responsável por 
conectar  pessoas  em  diversos  pontos  do  mundo,  um  canal  de  relacionamento.  Cria‐se,  assim,  um  novo 
ambiente de negócios, influenciando diretamente a forma de disseminação das ações de sustentabilidade, que, 
até então, aconteciam de maneira localizada.  
PALAVRAS‐CHAVE : Inovação, Modelo de Negócio, Orientado para Sustentabilidade, Processo de Design, 
Plataforma Virtual. 
 

ABSTRACT  
Businesses oriented towards solving problems of sustainability are increasingly applicants in the current world. 
With the new technological revolution, the business models are, in the virtual environment, the means to 
provide, expand and streamline the interaction between people. This channel is the internet, responsible for 
connecting people in different parts of the world, a relationship channel. Creates a new business environment, 
influencing directly the form of dissemination of sustainability, which, until then, happened in a localized 
manner. 

KEY‐WORDS : Innovation. Business Model. Oriented to Sustainability. Design Process. Virtual platform. 

1 INTRODUÇÃO 

O  artigo  relata  a metodologia  desenvolvida  para  a  dissertação  de Mestrado  em Design,  que  teve 

como  objetivo  investigar modelo  de  negócios  virtuais  orientados  para  sustentabilidade. O  que  se 

propôs  foi  questionar:  "de  que maneira  a  abordagem  do  Design  como  processo  pode  auxiliar  o 

entendimento desse modelo de negócio." A dissertação  foi  fundamentada na análise de múltiplos 

casos, observados diretamente em suas plataformas virtuais. A  investigação obteve como resultado 

cenários  agrupados  segundo  critérios de  conectividade e de  sustentabilidade. Aqui  apresenta‐se  a 

título de exemplo os critérios de: mobilidade urbana, recursos compartilhados e  ciclo interativo. Os 

resultados foram compilados em modelos visuais, que podem facilmente servir de balizamento para 
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tomadas de decisão em negócios  futuros. A  importância do  tema  fundamenta‐se na percepção de 

que o ambiente virtual, proporcionado pelas novas tecnologias, é um ponto crucial para potencializar 

de  forma escalável a  solução  proposta  por  negócios  orientados  para  sustentabilidade.  Esta 

investigação  também pretende  contribuir para  influenciar mais e mais pessoas a pensar em  como 

fazer para solucionar e empreender negócios semelhantes. 

2 METODOLOGIA ORIENTADA PELO DESIGN  

Considerando  o  negócio  como  um  sistema,  para  melhor  compreendê‐lo,  foi  desenvolvida  uma 

metodologia  orientada  pela  abordagem  do  design  que  utiliza  recursos  de  modelagem  para 

representar uma realidade de maneira a permitir que a situação seja analisada de diversos pontos de 

vista.  Dubberly (2009) reforça esta ideia dizendo que os modelos podem representar o que observa‐

se da realidade, sugere modelos para representar o que se quer para o futuro e assim possibilitar a 

visualização  das  ações  necessárias  para  atingir  o  almejado.  Outra  característica  ressaltada  por 

Dubberly  (2009)  é  que,  a  partir  dos  modelos  sugeridos,  pode‐se  receber  retorno  das  partes 

interessadas e  se necessário  rever e  refinar os modelos, o que  sugere um  aprendizado  constante. 

Então, a metodologia orientada pelo design parte da proposição de que o design está cada vez mais 

focado  em  uma  visão  sistêmica  e  que modelo  de  negócio  virtual  orientado  para  sustentabilidade 

pode  ser  interpretado  como  tal  e  a  aqui  sua  construção  está  baseada  em  quatro  pilares  de 

sustentação. 

O objeto  

A decisão de se trabalhar com negócios baseados na internet foi tomada por acreditar que este é um 

novo modelo de negócio, ainda  com possibilidades de  investigação e que vem  sendo amplamente 

utilizado por  iniciativas de diversas frentes. Outro ponto de amarração foi o fato de ser um negócio 

orientado  para  sustentabilidade.  A  união  de  um  modelo  de  negócio  com  formato  de  grande 

penetração e com o objetivo de ser orientado à sustentabilidade é considerado propícia pela questão 

da  sustentabilidade  ser um problema de  responsabilidade mundial e de  todos e a  internet  ser um 

ambiente que conecta todos mundialmente.  
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A estratégia 

Como estratégia foi escolhido o estudo de casos múltiplos por se tratar de um tema contemporâneo 

que  não  está  claramente  definido.  Não  podendo  ser  simplesmente  traduzido  em  número 

quantitativos,  sendo  necessária  a  pesquisa  com  caráter  qualitativo.  Para  escolha  dos  casos,  foi 

definido  que  os mesmos  deveriam  partir  do mesmo  fenômeno,  ou  seja,  negócios  baseados  em 

plataforma virtual orientados para sustentabilidade. Mas, para ampliar as possibilidades de análise, 

poderiam originar de diferentes contextos, motivações e origens. 

O método 

A observação direta, realizada de forma online, através da internet, foi escolhida como método para 

coleta de dados dos  casos estudados. Moresi  (2003) define “observação  como um  instrumento de 

coleta  que  utiliza  os  sentidos  na  obtenção  de  dados  de  determinados  aspectos  da  realidade.”  A 

observação online possibilitou ampliar o número de casos estudados, imersos no cenário atual  e no 

momento em que se encontram em pleno funcionamento.  

A ferramenta 

Para gerar maior confiabilidade dos dados coletados e definir a lógica de replicação, para o processo 

de  observação  adotou‐se,  como  ferramenta,  um  quadro  de  análise.  O  quadro  de  análise  foi 

construído com o objetivo de criar um modelo para manter uma linguagem comum que descrevesse 

e  permitisse  uma  visualização  sistêmica  dos  negócios  investigados,  facilitando  a  avaliação, 

comparação e a classificação dos mesmos. 

Pode‐se dizer que o propósito de criar um modelo é para ajudar a compreender, descrever, propor, 

antever como as coisas funcionam ou poderiam funcionar no mundo real, ou seja, o modelo sendo 

utilizado como uma representação simplificada de uma determinada organização serve para explorar 

diversas possibilidades de mudanças antes mesmo delas acontecerem.  

O modelo de negócio é uma representação abstrata da lógica de negócio da empresa. E sob a lógica de 
negócio da empresa, entende‐se que é a  compreensão abstrata da  forma de  como a empresa ganha 
dinheiro,  em  outras  palavras,  o  que  a  empresa  oferece,  a  quem  ela  oferece  e  como  pode  realizar. 
(OSTERWALDER, 2004. p.14, tradução livre da autora 

A  construção  do  quadro  desta  investigação  baseia‐se  em  uma  das  ferramentas  de  gestão mais 

utilizadas no planejamento nas organizações, como afirma Selene e Stadler (2010), o “5W2H”. Esta é 

uma ferramenta de perguntas comumente empregada para organizar ideias, identificar problemas e 
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oportunidades,  planejar  e  implantar  planos  de  ação.  Esta  ferramenta  é  estruturada  a  partir  de 

perguntas que se iniciam com as letras W e H na língua inglesa, traduzidas para o português podem 

ser demonstradas como: “O que?”  (What), “Quem?”  (Who), “Onde?”  (Where), “Quando?”  (When), 

“Por quê?” (Why), “Como?” (How) e “Quanto?” (How much). A figura 1, a seguir, é a representação 

do quadro de investigação desta dissertação: 

Figura 1: Quadro de Investigação 

   
  Negócio  Com que cara?

   

  Como? Como funciona? (Formato) 
 

   

  Quando? Quando inaugurou? (Ano) 
 

   

  Onde? Onde iniciou? (Origem)  O que? O que entrega?
(Proposta de valor) 

Por quê? Por que foi 
motivado? (Justificativa) 

   

  Quem? Quem é o criador? 
(Pessoa ou Organização) 
 

Quanto? Quanto gasta?
(recursos necessários) 

Quanto? Quanto ganha?  
$‐ Econômica 
A‐ Ambiental 
S – Social 

   
Fonte: Autora, 2014. 

3 TRÊS CASOS ESTUDADOS  

Na dissertação de mestrado analisou‐se 20 negócios baseados em plataformas virtuais e orientados 

para sustentabilidade. Para este artigo escolheu‐se, a título exemplo, três casos, cada um classificado 

em um critério com características de conectividade e sustentabilidade diferentes.  

Critério 1: Mobilidade Urbana 

O  critério  de  Mobilidade  Urbana  adotado  aborda  a  ideia  de  dotar  os  dispositivos  móveis  de 

aplicativos que possibilitem ter a mão informações sobre o acesso ao transporte mais adequado para 

uma determinada situação, seja, via taxi, ônibus, bicicleta, carro, metrô, à pé, entre outros. Através 

destes aplicativos o usuário pode agendar, localizar, alugar, calcular o melhor e mais rápido caminho 

visando a economia de tempo, energia, bem como evitando contribuir para o aumento da poluição 

do ar e sonora e dos congestionamentos do trânsito.  
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A  mobilidade  nos  grandes  centros  urbanos  tornou‐se  um  problema  de  calamidade  pública,  como  alerta 

Thackara (2008) e Manzini e Jégou (2003), ao afirmarem que não se percebe o impacto invisível causado pelos 

excessos  praticados  no  trânsito.  Como  não  se  paga  pelas  emissões,  só  se  percebe  o  problema  do  trânsito 

quando  se está em um engarrafamento utilizando o automóvel particular  como uma prótese, ou  seja,  se a 

pessoa fica sem carro parece que está aleijada.  

Caso – Easy Táxi 

O negócio, “EASY TAXI”, é um aplicativo que ajuda os usuários a encontrar o taxi mais próximo. Ao 

acessar o aplicativo confirma‐se a localização e acompanha‐se em tempo real o trajeto do taxi. Para o 

funcionamento confiável a “EASY TAXI” seleciona os taxistas para garantir os melhores parceiros. No 

site é possível cadastrar taxistas, cidades e empresas. O aplicativo pode ser baixado pelos passageiros 

em algum dispositivo móvel, podendo acessá‐lo virtualmente a qualquer hora e  lugar. O aplicativo 

gera transparência e credibilidade tanto para os taxistas quanto para os usuários e para as empresas 

cadastradas. Veja quadro de investigação na figura 2. 

Figura 2: Quadro de Investigação caso Easy Taxi 
   
  Negócio 

Easy Táxi 
Com que cara?

   

  Como? Como funciona? (Formato) 
É um aplicativo que auxilia as pessoas a mapear 
o taxi mais próximo. O acesso permite localizar 
em tempo real o trajeto feito pelo taxi escolhido. 
O sistema cadastra taxistas o que confere ao 
serviço maior credibilidade. 

   
  Quando? Quando inaugurou? (Ano) 

Inaugurado em: 2012. 
   
  Onde? Onde iniciou? (Origem) 

Estado / País: Rio de Janeiro / Brasil 
Site: http://www.easytaxi.com.br 
Abrangência: Mundial 

O que? O que entrega?
(Proposta de valor) 
Táxi mais rápido evitando 
grandes deslocamentos sem 
passageiros. 

Por quê? Por que foi motivado? 
(Justificativa) 
Otimizar o tráfego de táxi nos 
grandes centros. 

   
  Quem? Quem é o criador? 

(Pessoa ou Organização) 
Criador: Talis Gomes. 

Quanto? Quanto gasta?
(recursos necessários) 
$Parceiros Taxistas 
$Sistema 

Quanto? Quanto ganha?  
$ ‐ corridas de táxi 
A – reduzir problemas de trânsito 
S – inform. do transporte público. 

   
Fonte: Autora, 2014. 
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Critério 2: Recursos Compartilhados 

Recursos Compartilhados são  iniciativas que colocam a disposição de outros usuários algum “bem” 

para  o  compartilhamento.  Estas  iniciativas  eram  comumente  praticadas  entre  amigos  e  com  o 

advento das redes virtuais se tornam novamente uma realidade aumentada. Por exemplo, às vezes 

uma pessoa  trabalha na mesma  região que um  vizinho, mas, por não  se  conhecerem, não  têm  a 

possibilidade de dividir um transporte. Com as  inovações de tecnológicas por meio de aplicativos é 

possível mapear  pessoas  com  interesses  em  comum  e  colocar  recursos  à  disposição  para  serem 

compartilhados. Por  se  tratar de uma plataforma  virtual o  sistema de  relacionamento é  facilitado 

promovendo  a  aproximação  entre  as  partes  interessadas,  ou  seja,  é  criado  um  canal  que  une 

demanda com oferta. 

A demanda por uma economia  leve cresce a cada dia e o compartilhamento de recursos como bem compara 

Thackara  (2008),  é  uma  ação  que  estimula  o  princípio  de  “usar”  e  não  de  “ter”.  Por  exemplo,  em  uma 

sociedade de consumo, com o aumento da população, pode‐se imaginar que, se cada pessoa quisesse ter um 

carro e se todas saíssem ao mesmo tempo, o trânsito de veículos na rua seria inviável.  

Caso – Caronetas 

O negócio, “CARONETAS”, é baseado em um site que  integra colaboradores de empresas em torno 

do propósito de viabilizar  caronas de  forma  segura e prática. Assim,  contribui‐se para  redução do 

trânsito  nas  grandes  cidades,  devolvendo  a  prática  das  caronas  como  uma  alternativa  viável.  A 

carona pode ser solidária ou negociada entre as partes. Para participar desta rede, basta cadastrar a 

empresa no site e em seguida fazer o registro de seus colaboradores que serão autenticados pelo e‐

mail  corporativo.  A  partir  deste  cadastro  inicia‐se  o  relacionamento.  Este  sempre  parte  dos 

motoristas,  que  recebem  sugestão  de  possíveis  passageiros  para  sua  escolha.  O  diferencial  da 

proposta  é  a moeda  virtual  que  o  caroneiro  recebe  quando  compartilha  seu  trajeto  e  o  crédito 

acumulado  pode  ser  trocado  por  produtos  ou  serviços  em  lojas  parceiras.  Veja  quadro  de 

investigação na figura 3.  
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Figura 3: Quadro de Investigação caso Caronetas 
   
  Negócio 

Caronetas 
Com que cara?

   
  Como? Como funciona? (Formato) 

É um site de caronas que integra colaboradores 
de empresas e com trajetos similares, 
compartilhando custos. A empresa realiza o 
cadastro e após sua aprovação faz o registro 
seus colaboradores. O cadastro da empresa é 
uma forma simples de garantir a origem do 
usuário, aumentando a segurança a 
confiabilidade das caronas. 

   
  Quando? Quando inaugurou? (Ano) 

Inaugurado em: 2011. 
   
  Onde? Onde iniciou? (Origem) 

Estado / País: São Paulo / Brasil 
Site: www.caronetas.com.br 
Abrangência: Nacional 

O que? O que entrega?
(Proposta de valor) 
Integrar colaboradores de 
empresas com o objetivo de 
viabilizar a carona. 

Por quê? Por que foi 
motivado? (Justificativa) 
Reduzir o trânsito das cidades, 
consolidando a carona como 
uma alternativa viável . 

   
  Quem? Quem é o criador? 

(Pessoa ou Organização) 
Criador: Marcio Henrique Nigro. 

Quanto? Quanto gasta?
(recursos necessários) 
$ Cadastro de Empresas. 
$ Caroneiros.  
$ Parceiros. 

Quanto? Quanto ganha?  
$ ‐ compartilhar custos de 
viagem. 
A ‐ reduzir o número de 
veículos no trânsito. 
S ‐ reativar a prática da carona. 

   
Fonte: Autora, 2014. 

Critério 3: Ciclo interativo 

O Ciclo Interativo é uma proposta que se desenha no sentido de convidar todos os consumidores a 

participar do ciclo de vida dos produtos e destinar de forma correta o “lixo” produzido. A  indústria 

não  é  a  única  responsável  pelo  descarte  do  lixo,  o  ciclo,  com  um  conceito  aberto,  convida  os 

consumidores a serem corresponsáveis. Este é um problema sempre estudado e que muitas soluções 

já  foram  propostas.  O  que  se  observa  é  o  seu  alto  grau  de  repetição,  o mesmo  problema  que 

acontece com uma pessoa, acontece com várias outras.  

Caso – Cidadão eco 

O negócio, “CIDADÃO ECO”, é baseado em um site especializado em logística reversa, com o objetivo 

de retirar resíduo eletrônico estocado em empresas, condomínios, escolas, faculdades, residências, 

entre  outros  e  destiná‐lo  de  forma  correta  às  empresas  de  reciclagem.  Entende‐se  por  resíduos 

eletrônicos  componentes de  informática  (CPU, monitores, notebook,  impressoras,  cabos, nobreak, 

estabilizadores, filtros de linha, servidores, placas, HDs, processadores, etc.) e eletrônicos (celulares, 
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bateria, carregadores, centrais telefônicas, sons, vídeos games, videocassetes, DVD, CD, projetores, 

máquinas  de  calcular,  máquinas  de  escrever,  mp3  player,  reatores,  eletrodomésticos,  etc.).  O 

interessado  agenda  a  retirada  através  do  site.  O  “CIDADÃO  ECO”  recolhe,  realiza  a  triagem, 

separação  e  desmonte  dos  aparelhos,  em  seguida  encaminha  para  empresas  de  reciclagem 

específicas onde os componentes serão triturados. Veja quadro de investigação na figura 4. 

Figura 4: Quadro de Investigação caso Cidadão Eco 
   
  Negócio 

Cidadão Eco 

Com que cara?

   
  Como? Como funciona? (Formato) 

O site Cidadão Eco, permite que qualquer 
pessoa ou empresa da Grande São Paulo se 
cadastre para que o lixo eletrônico seja retirado. 
Depois as peças são separadas, desmontadas e 
destinadas a locais de reciclagem. A chamada 
Logística Reversa. 

   
  Quando? Quando inaugurou? (Ano) 

Inaugurado em: 2009. 
   
  Onde? Onde iniciou? (Origem) 

Estado / País: São Paulo / Brasil 
Site: http://cidadaoeco.com.br 
Abrangência: Estadual 

O que? O que entrega?
(Proposta de valor) 
Minimizar o impacto causado 
pelo lixo eletrônico. 

Por quê? Por que foi 
motivado? (Justificativa) 
Dificuldade das empresas de 
dispor lixos eletrônicos, um 
tipo de resíduo em 
crescimento. 

   
  Quem? Quem é o criador? 

(Pessoa ou Organização) 
Criador: Paulino Andrade. 

Quanto? Quanto gasta?
(recursos necessários) 
$ Empresas cadastradas. 
$ Empresas de reciclagem. 
$ Pontos de coleta. 

Quanto? Quanto ganha?  
$ ‐ venda dos resíduos 
eletrônicos. 
A ‐ destinação correta do lixo 
eletrônico.  
S ‐ ensina o cidadão a dispor de 
corretamente o lixo eletrônico. 

   
  Fonte: Autora, 2014 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A  partir  da  observação,  da  análise  e  da  interpretação  dos  casos  investigados  percebe‐se  que  é 

possível  construir  cenários possíveis para o  fenômeno estudado Modelo de Negócios  Inovadores, 

em Plataformas Virtuais e Orientado para Sustentabilidade. . Partindo dos critérios como proposta 

de  valor:  Mobilidade  Urbana,  Recursos  Compartilhados,  Ciclo  Interativo,  pode‐se  escolher 

características  similares  que  geram  arranjos  semelhantes  para  construir  cenários  que  poderão 

inspirar  futuros  empreendedores.  Alguns  tópicos  direcionadores  foram  definidos  para  balizar  a 

179



 
 
 
 

construção dos  cenários: Desafio, Cliente, Proposta, Meio, Parceria e Manutenção. Pode‐se dizer 

que uma iniciativa sustentável nasce com a intenção de vencer Desafios de origem sustentável. Para 

ajudar a  resolver este desafio, escolhe‐se um perfil de Cliente para oferecer‐lhe uma Proposta de 

solução e um Meio para entregar e relacionar‐se com este cliente. A garantia do padrão de qualidade 

exigida será viável se  firmar Parcerias que promovam um produto/serviço de excelência, o cliente, 

encontrando valor na solução proposta, contribuirá, para a Manutenção do negócio. 

Cenário 1: Mobilidade Urbana 

O  componente  primordial  deste  cenário  é  contribuir  com  a mobilidade  das  pessoas  nos  grandes 

centros urbanos, para tanto a  iniciativa precisa oferecer  informação de acesso aos diversos modais 

de transporte, possibilitando, assim, que o usuário possa escolher aquele que ofereça o melhor custo 

benefício levando em consideração seu bem‐estar e o menor impacto ambiental. Os casos estudados 

trouxeram exemplos de sistemas que oferecem serviços de mobilidade e, a partir destes, construiu‐

se um cenário possível conforme demostrado na figura 5. 

Figura 5: Cenário 1: Mobilidade Urbana 

 

Fonte: Autora, 2014. 
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Cenário 2: Recursos compartilhados 

O  componente  primordial  deste  cenário  é  disponibilizar  recursos  subutilizados  para  pessoas  que 

necessitam utilizá‐los em um determinado período. Para isso é fundamental que a iniciativa forneça 

informações de  localização e de disponibilidade do  recurso para que o  interessado possa escolher 

aquele recurso que melhor atende às suas necessidades, agendando seu uso pelo período que deseja 

usufruir deste bem. Os casos estudados trouxeram exemplos de arranjos que ofereceram serviços de 

fornecimento de  recursos,  com base nestes exemplos desenhou‐se um  cenário possível  conforme 

demostrado na figura 6. 

Figura 6: Cenário 2: Recursos Compartilhados 

 

Fonte: Autora, 2014. 

Cenário 3: Ciclo Interativo 

O componente primordial deste cenário é convidar o cidadão comum a coparticipar do ciclo de vida 

dos produtos, responsabilizando‐se com a fase de disponibilizar corretamente o  lixo proveniente do 

consumo  de  produtos. O  sistema  produto/serviço  deste  cenário  intenciona  criar  valor  ao  resíduo 

transformando‐o  em  matéria‐prima  para  outro  ciclo  produtivo.  Os  casos  estudados  trouxeram 
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exemplos  de  sistemas  que  oferecem  serviços  de  acesso  a  coleta  adequada  dos  resíduos  e  a 

disponibilização  de  matéria  prima  para  outras  empresas,  a  partir  destes  casos  construiu‐se  um 

cenário possível, conforme demostrado na figura 7. 

Figura 7: Cenário 3: Ciclo interativo 

 

Fonte: Autora, 2014. 

5 CONCLUSÃO 

A prática do design é percebida ao longo de todo processo de investigação. O uso de ferramentas de 

visualização e a forma de questionar cada caso proporcionaram compreender seus limites a partir da 

observação caso a caso. Outra atitude própria do design utilizada foi a visão sistêmica, que permitiu 

entender  os  negócios  de  forma  abrangente,  possibilitando  identificar  oportunidades  e  requisitos 

para a construção do cenário ideal para futuras iniciativas sustentáveis.  
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RESUMO 
As cidades nos dias atuais são cada vez mais complexas e ocupadas por grupos diversos. Hoje, os locais 
públicos como viadutos, praças, esquinas, quadras, entre outros, além das funções habituais, são utilizados 
para atividades de manifestação e ocupação do cidadão, sendo elas – sócio-culturais e políticas, no âmbito da 
cidade e como meio de interação entre o ambiente urbano e a população. O presente trabalho teve como 
objetivo estudar e analisar a interação do ambiente urbano com os movimentos sócio-culturais sob o viaduto 
Santa Tereza utilizando como ferramenta de apoio, ao Design de Ambientes. A metodologia utilizada é 
composta de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental no arquivo público de Belo Horizonte e no Museu 
Abílio Barreto, pesquisa de campo realizada por meio de registro fotográficos, entrevistas e observação 
participante no Viaduto Santa Tereza. A análise das ocupações populares em espaços públicos, no caso sob o 
Viaduto Santa Tereza, revelou que a população confere outros sentidos ao território que não são possíveis de 
serem previstos pelos planejadores urbanos. Portanto, acredita-se que a contribuição do Designer de 
Ambientes se difere de outros profissionais ligados a concepção de espaços através da forma como identificam 
as necessidades, experiências e desejos dos usuários, pois são formados para analisar condicionantes, técnicas, 
práticas, estéticas e simbólicas inseridas nas práticas sociais e espaciais dos movimentos populares que 
produzem outros usos para o espaço urbano, para além daquele previamente planejado.  

PALAVRAS-CHAVES: Design de Ambientes, espaço urbano, viaduto Santa Tereza e movimentos sociais.   

 
 
ABSTRACT  
Cities nowadays are increasingly complex and occupied by various groups. Today, public places such as 
overpasses, squares, corners, blocks, among others, besides the usual functions are used for demonstration 
activities and occupation of citizens, as follows - socio-cultural and political, within the city and as a means of 
interaction between the urban environment and the population. This work aimed to study and analyze the 
interaction of the urban environment with the socio-cultural movements in the Santa Tereza viaduct using as a 
support tool, the Environment Design. The methodology consists of bibliographic research, documentary 
research in the public Belo Horizonte file and Museum Abilio Barreto, field research through photographic 
register, interviews and participant observation in Viaduct Santa Tereza. The analysis of popular occupations in 
public spaces, in the case under the Viaduct Santa Tereza, revealed that the population gives other directions 
to the territory that are not possible to predict by urban planners. Therefore, it is believed that the contribution 
Environment Information differs from other professionals associated with the design space by way identify the 
needs and desires of the user experience, as they are trained to analyze conditions, technical, practical, 
aesthetical and symbolic inserted in the social and spatial practices of popular movements that produce other 
uses for the urban space, beyond that previously planned. 

KEY-WORDS: Environments design, urban space, viaduct Santa Teresa and social movements. 
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1 INTRODUÇÃO 

As cidades atualmente tornaram-se centro da atenção da população e o ambiente urbano é 

utilizado por grupos diversos que tem como princípio ocupar a cidade. Os locais públicos como 

viadutos, praças, esquinas, quadras, entre outros, além das funções habituais, são utilizados como 

veículos de manifestação e ocupação do cidadão, sendo elas sociais, culturais e políticas no âmbito 

da cidade e como meio de interação entre o ambiente urbano e a população. A vida urbana, neste 

início de século, cada vez mais, necessita estudos de forma ampliada e diversificada. Esta visão, 

integrada às novas possibilidades de diálogos, permite que o design possa ser inserido e agregado, às 

discussões no que tange à cidade, à vida que nela circunda, em suas paisagens, apropriações e 

representações diversas. 

 O artigo aqui apresentado faz parte da Monografia desenvolvida no curso de Design de 

Ambientes na Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais e teve como objetivo 

estudar e analisar as relações do ambiente urbano com os movimentos sócio-culturais sob o viaduto 

Santa Tereza, utilizando como ferramenta de apoio o Design de Ambientes.  

O estudo permitir a discussão sobre a identidade e valores da cidade, transformações de seus 

ambientes urbanos e as relações correlacionadas ao design e suas possibilidades de ações nesse 

cenário. Admite de certo modo uma contribuição do design nas transformações sociais e nas 

reflexões sobre o papel da cidade. Provocar esse questionamento possibilita pensar, observar e 

entender a respeito do espaço urbano e sua utilização coletiva atualmente.  

A cidade de Belo Horizonte, inserida neste contexto atual, utiliza do território para expor a 

identidade de cada movimento de ocupação coletiva da cidade. O termo “ocupar” é tratado durante 

o desenvolvimento do trabalho, como ato de reivindicar o direito de uso da cidade, como objeto de 

interação entre a sociedade civil e o ambiente urbano.  

No início desse século, podem ser citados alguns exemplos de movimentos populares na 

capital mineira que fazem o uso do ambiente urbano, como forma de interação entre a sociedade 

civil, a cidade e seu espaço. São eles: “Movimento Praia da Estação” – surgiu como manifestação 

popular na Praça Rui Barbosa, conhecida como Praça da Estação, após a divulgação da Lei Nº 10.277, 

de 27 de setembro de 2011, que coibia a utilização do espaço público por livre e espontânea vontade 

da população, sendo necessário ter a autorização da PBH na utilização desses ambientes. Outro 

exemplo é “Roodboss” – atividades que teve início em 2008, como potencializador do uso do espaço 
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público. Estas atividades buscam amplificar a sonoridade da cultura jamaicana através de ricos 

amplificadores falantes, crossover, equalizadores, toca-discos e periféricos somados à equipe que 

controla este equipamento se instalando nas ruas e praças da metrópole mineira. Outra importante 

experiência é o “Quarteirão do Soul”, interação musical, que ocorre entre os quarteirões das vias 

Santa Catarina, Amazonas e rua Tupis. É uma tradição de resgate dos bailes blacks tradicionais da 

década de 70. A proposta surgiu em 2004 quando um grupo de amigos começou a dançar nas ruas, 

somente pelo prazer.  

O ambiente urbano é abordado neste trabalho, como um espaço dentro da cidade, que 

usualmente é definido como um referencial, ponto turístico e/ou obra artística. Geralmente, são 

espaços pouco explorados pela população por estarem dentro de uma grande área de circulação de 

pessoas, trânsito constante ou local de grande agitação que passam ser ocupados.  

O Viaduto Santa Tereza é uma grande referência dentro do ambiente urbano do centro da 

cidade de Belo Horizonte. Alguns anos atrás, era ocupado por moradores de rua, sucatas e carros. 

Após a sua principal reforma em 1999 o local foi revitalizado, o que permitiu ocupações culturais 

espontâneas por grupos populares. Em 2007 inicia-se o “Duelo de MC´s”, como meio de ocupação do 

viaduto, sendo organizado pela “Família de Rua”. Também sob o local é realizado o “Samba da Meia 

Noite”, “Assembleias Populares”, ensaios “Pré-carnavalescos”, “Sarau de artistas locais” e utilização 

de “Esportes Radicais”. Do ponto de vista do urbano, o ponto central da reocupação dos baixios do 

Viaduto Santa Tereza por movimentos sociais é o fato de esse processo ser realizado sem a expulsão 

de antigos moradores de rua. O que não configura o perverso processo de gentrificação. 

2 ALGUNS CONCEITOS 

Design de Ambientes 

Design de Ambientes pode ser entendido com atividade criativa de caráter multidisciplinar 

que se dedica ao planejamento da ocupação e uso dos ambientes habitados, sendo eles, internos ou 

externos; sua área de atuação está entre os eixos residenciais, empresariais, institucionais, industriais 

ou efêmeros, arquitetônicos ou não arquitetônicos, tendo o usuário como foco de projeto e levando 

em consideração os aspectos funcionais, estéticos. Simbólicos e do contexto sócio-econômico-

cultural no qual age, de forma a ter como resultado ambientes confortáveis e eficientes às demandas 

coletadas, fornecendo o bem-estar e a qualidade de vida aos seus usuários (BARBOSA, 2014). 
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Já Bastanni (2013) relata que o Designer de Ambiente é um profissional que busca soluções 

inovadoras que quando pensadas estrategicamente podem gerar impactos positivos ao meio 

ambiente, na percepção de qualidade de vida para as pessoas. Portanto, deve-se considerar além das 

questões técnicas em que incluem conceito, funcionalidade, estética e conforto ambiental a 

comunidade relacionada ao projeto e seus valores na mesma intensidade.  

O designer de ambientes chega como um mediador com no hall técnico e criativo e utiliza o 

projeto como “resultado de um processo de análise, desenvolvimento e solução”, que se dá a partir 

das necessidades e dificuldades contemporâneas. Para assim o projeto favorecer a qualidade de vida, 

ou seja, promover a maior percepção ambiental entendendo os aspectos que envolvem o cotidiano 

dos variados usuários (MOREIRA (2008) apud BASTANNI (2012).  

Contudo pode se constatar que a interação entre o Design de Ambientes e o Design 

Colaborativo inserido no ambiente urbano é viável dentro das medidas projetuais abordadas pela 

graduação tendo como característica inovadora a introdução de uma ferramenta que possibilita o 

acesso e a participação de maneira global em um formato horizontal na transformação do espaço 

urbano.  

Espaço Urbano  

Muito se tem discutido a respeito das cidades e suas identidades no âmbito do espaço 

público no sentido de sua ocupação por parte da população, tanto simbólica quanto física. Entende-

se que valorização da identidade urbana é construída a partir das ideias que os indivíduos têm sobre 

a cidade, sobre seus referenciais simbólicos e sobre suas representações. A inclusão do campo 

simbólico no estudo das cidades tem caráter imprescindível considerando que todas as 

manifestações expressas estão imbuídas de significados. 

A cidade é como um território, onde o domínio do poder político, econômico ou sociocultural 

se articulam, deparando-se então com a possibilidade da apropriação simbólica pela sociedade. Esta 

é identificada na conceituação de cidade, no sentido de produção social do espaço. A cidade é, 

portanto, (re)produzida pela ação conflitiva ou articulada dos agentes sociais, os quais combinam 

interesses próprios, conforme suas necessidades tangíveis ou intangíveis. Lynch (2011) relata que a 

cidade não é construída para uma pessoa, mais sim para um grande número delas, sendo composta 

por grande diversidade de formação, temperamento, ocupação e classe social. 
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Os espaços construídos envolvem relações ambientais, sociais e políticas, sujeitos a 

determinações e modificações dos homens. Certeau (2003) relata que estas relações podem ser 

decorrentes tanto de fatores econômicos, políticos ou socioculturais, estabelecendo seu domínio 

sobre todo e qualquer ambiente, o que pode ser também uma apropriação simbólica de referência 

ou identidade. 

Sob os aspectos de apropriação por parte da população, Teixeira (2006) descreve que, tanto 

simbólica quanto física, muito se tem pensado a respeito das cidades, suas identidades e os espaços 

públicos. Entende-se que valorização da identidade urbana é construída a partir das ideias que os 

indivíduos têm sobre a cidade, seus referenciais simbólicos e suas representações. A inclusão do 

campo simbólico no estudo das cidades tem caráter imprescindível, considerando que todas as 

manifestações expressas estão imbuídas de significados. 

A partir do início da década de 80 vários geógrafos físicos e biólogos dedicaram se ao campo 

chamado de “Ecologia da Paisagem (landscape ecology)” e com isso pode se verificar que a 

“paisagem (landscape)” é definida de uma maneira bem abrangente, que se torna um sinônimo de 

espaço geográfico. Porém no âmbito de pesquisa social e espacial, o conceito de paisagem se 

restringe ao “espaço abarcado pela visão de um observador”, isto é, através da representação visual 

e/ou do ângulo que se observa, que pode limitar o campo de análise (SOUZA, 2013). 

 Na qualidade de manifestação do urbano, a paisagem tende a aparecer como extensão 

necessária da produção espacial, isto é, ir além da aparência, entendê-la não somente como forma e 

sim também como processo. Hoje, a paisagem armazena diversos momentos do processo de 

produção espacial, o que permite ter acesso a elementos para se discutir a evolução do modo, pelo 

qual ela se é produzida (CARLOS, 2014).  

Para Franco (2001), nem todas as paisagens urbanas estabelecem relações confortáveis aos 

olhos humanos: uma avenida repleta de veículos motorizados em trânsito lento, o excesso de cores e 

elementos de propagandas nas vias urbanas, a carência de elementos verdes no cinza das cidades. 

Enfim, são diversas questões que podem prejudicar o equilíbrio da sociedade e que pedem estudos a 

cerca deste distanciamento. 

Na academia o estudo do ambiente urbano, a cada dia, recebe mais atenção devido a sua 

característica multidisciplinar e interativa. Os espaços urbanos comuns da cidade podem ser 

entendidos como uma forma de compreensão e diálogo com o contexto urbano nos âmbitos cultural, 
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econômico e social. O espaço urbano presentes nos primeiros traçados, quando são planejadas as 

cidades e em todas as ações construtivas no seu processo de desenvolvimento e expansão mesmas, 

se ampliam sem o rigor de projetos e planejamentos urbanos. 

Como exemplo pode se descrever que no espaço urbano, fundem-se os interesses do capital, 

do Estado e a luta da população como forma de resistência contra a segregação tanto no ambiente 

residencial e também pelo direito a cidade. O conceito do urbano não é apenas uma concentração 

do processo produtivo dentro do espaço e sim um “produto do processo de produção num 

determinado momento histórico”, não somente o que se refere ao processo econômico (produção, 

distribuição, circulação e troca); todavia às determinações sociais, políticas, ideológicas, jurídicas que 

se proferem na totalidade formação econômica e social. De tal modo, o urbano está além ao modo 

de produzir sendo um meio de consumo, pensar, sentir, um modo de vida (CARLOS, 2013, p. 26-27).  

Muitas vezes, a paisagem, ambiente ou espaço urbano são defendidas em aspectos 

separados e não como sinônimos. Cabe ressaltar que na atualidade o conceito em si ainda não é bem 

definido e será tratado sendo como um só. É evidente a dificuldade de aplicar a conceituação à 

pratica ou finalidade concreta do conceito. Por exemplo, Maximiano (2004, p. 90) defende a ideia de 

que a “paisagem possa ser entendida como produto das interações entre elementos de origem 

natural e humana, em um determinado espaço. [...] Este processo poderá ser tão detalhado ou 

amplo, quanto ao interesse do observador”. Embora o conceito do autor avance na questão do 

aspecto visual, mantém a relação com espaço no âmbito do indivíduo. Tal noção não está de acordo 

com o estudo de caso, pois trata-se da relação com o espaço mediante grupos sociais. 

Entende-se o ambiente e espaço urbano como um produto de interações entre os elementos 

de origem natural e humana e um determinado espaço, sendo ele definido pela geografia, 

arquitetura, urbanismo e paisagismo. Nessa contextualização o homem é um ser social “agente da 

vida econômica e da produção do espaço” que tem por base as relações sociais e que modifica o 

quadro econômico-político e social. O ambiente é uma concepção humana e sua produção coincide 

com o próprio modo pelo qual o homem determina sua vivência e a si mesmo (CARLOS, 2013, p. 32).  

Possivelmente, o conceito de paisagem, ambiente e espaço urbano merece uma maior 

valorização e ser integrado aos outros conceitos como o de lugar e território. “A questão é que, por 

enquanto, parece que as limitações do referido conceito têm sido mais sublinhadas que as suas 
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potencialidades, que não são pequenas” (SOUZA, 2013). Isso é, deve ser mais estudado e associado 

às abordagens diversas para o seu real entendimento e determinação conceitual.  

3 METODOLOGIA 

A metodologia consistiu pela pesquisa indireta – de fontes primárias (arquivo público de Belo 

Horizonte e Museu Abílio Barreto); pela pesquisa bibliográfica a partir de leituras pontuais dos 

conceitos abordados no trabalho; pela documentação direta – pesquisa de campo investigativa em 

loco do objeto de trabalho (Viaduto Santa Tereza) e pelas entrevistas a partir de um roteiro 

direcionados aos movimentos sociais, culturais e políticos que acontecem sob o Viaduto Santa 

Tereza).  

4 ESTUDO DE CASO DO VIADUTO SANTA TEREZA 

Dados Históricos  

O viaduto Santa Tereza pertence a capital mineira e teve sua construção aprovada em 17 de 

dezembro de 1893. Porém, somente em dezembro de 1897 foi inaugurada a cidade, [...] “salva de 21 

tiros de dinamites atroou o espaço, saudando o alvorecer de memorável data, e logo para clangorar 

de duas bandas musicais percorreu as ruas de Belo Horizonte, [...]”, foi assim descrita a grande festa 

de inauguração (BARRETO, p. 739, 1996).  De início foi chamada de Cidade de Minas e quatro anos 

após recebeu o nome de “Bello Horizonte”.  

 Representa-se, na (figura 01) um esquema da linha do tempo do Viaduto Santa Tereza, do 

lançamento da pedra fundamental para construção (1926) à reforma sob o viaduto (2014), analisa-se 

fatos importantes como a inauguração em 1929, a interrupção do trânsito pesado em 1983 ao 

tombamento pelo IEPHA, em 1985. 

O Viaduto Santa Tereza foi projetado para ligar o centro da cidade aos bairros Floresta e 

Santa Tereza com 390 metros de extensão, 13 metros de largura e 14 metros de altura, construído 

sob o Ribeirão Arrudas e os trilhos da Central do Brasil, atual estação central do metrô da capital 

mineira. A obra foi custeada pela Central do Brasil e Prefeitura da cidade, teve seu início em 1928 e 

deu-se o nome de Artur Bernardes, sendo um projeto assinado pelo engenheiro Emílio Baugmgart. 

No croqui da obra para construção do viaduto Santa Tereza, representado na figura 09, pode-se 

verificar a extensão do viaduto, que iria compor o cenário da capital. 
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Figura 01: Linha do tempo viaduto Santa Tereza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria, 2014. 

 
 No âmbito do uso cotidiano do espaço em 1957 é citado que a área sob o viaduto servia de 

abrigo para indigentes, que todo o seu espaço estava depredado e que se via sinais de abandono e 

sujeira. Pensou-se em utilizar o local para abrigo de ônibus e lotações. Na década de 80 o espaço 

servia de depósito para equipamentos sucateados da Prefeitura de Belo Horizonte, construções 

aleatórias e mal planejadas, estacionamentos, acampamentos de ‘sem tetos’, moradia informal de 

adolescentes de rua, abrigo de mendigos.  

Da inauguração até os dias atuais, já se realizaram 35 obras para reparo e preservação de sua 

estrutura, que ao longo dos anos apresentou problemas como frestas em seus paralelepípedos nas 

juntas de dilatação em 1934, ruptura do concreto nas pontas das vigas e a grande reforma de 1999, 

que teve como base a Carta de Veneza1. Durante o processo de planejamento foi previsto que o 

espaço sob a obra passasse a ter outras atribuições úteis, a quais, no entanto não eram cumpridas. 

Foi prevista a criação de espaços, em decorrência de sua localização, a criação de ambiente para 

recreação, lazer e difusão cultural. 

Movimentos sociais, políticos e culturais 

O direito a cidade é requerido por grupos que são ligados à produção cultural, que se pautam 

através da ocupação do espaço público como agenda e prática. As cidades no Brasil cada vez mais se 

                                                           
1 Referência internacional para restauração de monumentos. 
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tornam não apenas palco, mas sim objeto de intervenções de coletivos. Como exemplo tem o caso 

da ocupação Prestes Mais na cidade de São Paulo que se articulou pelos grupos de produção cultural 

aliado ao grupo dos sem tetos e outros movimentos (MARICATO, Ermínia et al, 2014).  

[...] o direito à cidade é um grito, uma demanda, então é um grito que é ouvido e uma 
demanda que tem força apenas na medida em que existe um espaço a partir do qual e 
dentro do qual esse grito e essa demanda são visíveis. No espaço público – nas esquinas ou 
nos parques, nas ruas durante as revoltas e comícios – as organizações políticas podem 
representar a si mesma para uma população maior e, através dessa representação, imprimir 
alguma força a seus gritos e demandas. Ao reclamar o espaço em público, ao criar espaços 
públicos, os próprios grupos sociais tornam-se públicos (MITCHELL, 2003, p. 12 apud 
MARICATO, 2013, p. 34).  

Os grupos dos movimentos sociais geralmente são pacíficos e recusam a adoção de táticas de 

violência e ilegais, evitando assim, a criminalização. Os militantes possuem uma profunda consciência 

moral e senso de justiça social (HARVEY, 2012). Representam uma parcela considerável da sociedade 

em eu se vê em posição inferior e que batalham por melhores condições de vida e contra todas as 

estruturas que dão privilégios de forma totalmente injustificada para alguns setores da sociedade, 

que prezam para que a lei não seja utilizada para impedi-los de lutar por seus direitos e que são 

amparados pela Constituição Federal, nossa maior lei, que prevê como fundamentos i) construir uma 

sociedade livre, justa e solidária; ii) garantir o desenvolvimento nacional; iii) erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; iv) promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de descriminação 

(MARICATO, Ermínia et al, 2014). 

Na cidade de Belo Horizonte a forte “Ocupação cultural, ” movimento político dos artistas de 

Belo Horizonte que se juntam para produzir todo um dia de ocupação cultural, nasce na região da 

Aarão Reis (entorno do Viaduto Santa Tereza) e transita pela cidade. Seu entorno o ambiente conta 

com o Bar Bordello e o Teatro Spanca, iniciativas de ocupação do baixo centro da cidade, área que 

está localizada na região do hipercentro da capital. Os movimentos do “Baixismo viaduto Santa 

Tereza2” prezam pelo respeito e tem como valor á não alteração das iniciativas culturais que já existe 

no espaço e sim sua permanência de acordo com suas necessidades; pelo respeito ao morador de 

rua e aos pichadores e grafiteiros que frequentam o local. 

Movimentos sociais, políticos e culturais sob o Viaduto Santa Tereza 

 Duelo de MCs 

                                                           
2 O Baixismo Viaduto Santa Tereza é o nome dado pelos coletivos que produzem eventos sob o viaduto.  
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Através de manifestações artísticas, tendo como agentes o coletivo, MCs e espectadores, 

utilizam para realizar o evento caixas de som, microfones, cabos, palco e fonte de energia, com a 

finalidade de divulgar a cultura do Hip Hop (MATTOS; COELHO, 2013). Segundo PDR (2014), membro 

do “Coletivo Família de Rua”, elaborou-se a proposta para contemplar a cultura do Hip Hop e Skate 

dentro do contexto urbano, que nasce a partir da demanda do Duelo de MCs. Recorda-se que todo o 

início, anterior à criação do coletivo, em agosto de 2007, teve a proposta de incialmente criar um 

ambiente para os MCs batalharem em um espaço central da cidade para aqueles que apreciam o 

estilo. Este é um movimento que ocupa a rua levando os desejos da juventude, é também uma 

atividade de ocupação cultural do espaço público. 

O coletivo funcional através de um formato livre, horizontal e colaborativo o qual vem sendo 

moldado, algumas pessoas emprestam o equipamento de som, outros trabalham as peças gráficas 

para a divulgação do evento. O que se assemelha ao funcionamento da Assembleias horizontais. 

As pessoas começam a se apropriar do espaço a partir desse início, e o ambiente passa a ser 

moldado nessa caminhada. Vale deixar claro que o Hip Hop na cidade começa na década de 80, 

quando alguns grupos de dança e DJs movimentavam os bailes da cidade com batidas características 

do gênero. Nos anos 90, um movimento nacional começa a espalhar as batalhas, costume onde o rap 

é feito de modo improvisado (freestyle), numa disputa de rimas entre Mestres de Cerimônia (MCs). 

O vencedor é o que realiza as melhores rimas em sequências de versos ao atacar e responder o 

adversário. Em Minas, no início dos anos 2000, as rodas de improviso ganharam perenidade através 

de um grupo que se encontrava quinzenalmente na Praça 7 de setembro, localizada no centro da 

capital (GUIA MORADOR, 2013).  

A ida do Duelo de MCs para o viaduto Santa Tereza demandou um diálogo maior com setores do 

governo, o que forçou um pouco a institucionalização, “Foi embaixo do viaduto que o Duelo se 

consagrou e tomou outras proporções, numa espécie de junção ideal entre o espaço público e a 

ocupação cultural, que o torna pulsante e vivo” (GUIA MORADOR 2013). 

 Samba da Meia Noite 

Formado por uma família de sambadores e sambadeiras, que leva com seus batuques e chulas 

heranças, lembrança e vivências de antepassados de uma cultura originária do Recôncavo Baiano. 

Tem como seus agentes, voz e percussão – Jefferson Gomes, Fabiano Camilo, Luiz Carlos, Leonardo 
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Pereira, Pedro Guerra, Tico Percussão, Leo Alabe, Elton Alabe e entre seus sambadores e 

sambadeiras - Cezar Batista, Erika Rocha, Gabriel Mendes, Milene Braz, Rogerria Belarmino, Valeria 

Silva, Iara Araújo e Kelly Cristina. A iniciativa surgiu em março de 2012 com o objetivo de divulgar e 

manter a riqueza cultural brasileira (MATTOS; COELHO, p. 90, 2013). “[...] em frente a uma igreja 

evangélica ocorre uma manifestação cultural que celebra o candomblé e a umbanda. No entanto, dá 

para perceber o quão democrático é o 'Samba da meia-noite', projeto que, quinzenalmente, sempre 

às sextas-feiras, leva o samba de roda para debaixo do Viaduto de Santa Tereza (DIVIRTA-SE, 2014), 

de início ocorreu em frente a pontos de ônibus da Rua Aarão Reis, no centro da cidade, meses depois 

passou a ocorrer sob o viaduto Santa Tereza, após o término do Duelo de MC´s. 

Para Jeferson, um dos responsáveis pelo “Samba da Meia Noite”, a ação chega ao espaço como 

forma de valorização do ambiente e para fortalecer a cultura popular brasileira, já que o evento atrai 

um público diversificado é um pouco diferente do Duelo de MCs. 

Durante o evento pode-se perceber a presença de velhos, jovens, estrangeiros, moradores de 

rua, skatistas, pessoas de todas as tribos, festa que antes só ocorria nos terreiros e agora está 

presente nas ruas, nos ambientes urbanos, no espaço público da cidade, o projeto reúne entre 400 e 

500 pessoas e vai até às 3 horas da manhã, variando até no máximo 6 horas da manhã. Jefferson o 

coordenador, relata que o projeto presta homenagem ao Zé Pretinho, entidade cultuada na 

umbanda e candomblé, aos caboclos e boiadeiros, “Evocamos cantigas que trazem as energias do Zé 

Pretinho. Ele é um orientador espiritual, um malandro sambador, grande mestre e padrinho do 

samba” (Divirta-se, 2014). 

 Assembleias e demais eventos  

Muitos são os movimentos que utilizam o Viaduto Santa Tereza, vale ressaltar aqui alguns – Real 

da Rua: encontros coletivos que têm como missão preservar e difundir o Hip Hop e o skate pelo 

espaço, paralelamente gerando oportunidades e sustentabilidade pelo exercício da cidadania, 

formado pelos integrantes do Coletivo Família de Rua (MATTOS; COELHO, p. 90, 2013), tem um 

caráter mediador de debater o espaço da cidade. 

O De Rua Game of Skate é um evento que reúne skatistas da cidade sob o viaduto, organizado 

pela família de rua e skatistas da capital tem como objetivo a realização de um campeonato e 

acontece desde 2008 (MATTOS; COELHO, p. 90, 2013). 
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Em 2013 aconteceu o “FDR all Style”, promovido pelo Coletivo Família de Rua em parceria com o 

Festival de Arte Contemporânea dedicado a diversos de tipos de dança de rua, o evento tem como 

foco o duelo de danças, “Disputa entre dançarinos e dançarinas de breakig, popping, locking, hip hop 

dance, house, dança do ventre, dança contemporânea e outros estilos [...]. Jurados avaliariam a 

performance de 14 dançarinos (as), que se enfrentam individualmente em cada batalha (MATTOS; 

COELHO, p. 90, 2013). Em 2012, ocorreu a lavação, ato simbólico que veio como modo de fortalecer 

novas formas de ocupação do viaduto, ambiente esse, importante para cultura de rua de Belo 

Horizonte. 

Durante as manifestações de junho de 2013, várias foram as Assembleias Horizontais que 

ocorram no ambiente, organizado através dos GTs (Grupos de Trabalhos) para discutirem as pautas 

de reivindicações dos protestos (passe-livre para estudantes no transporte público, reforma política 

no país, destinação de 10% do PIB nacional para a saúde e educação e melhorias no transporte 

público em geral), organizadas de forma espontânea e sem lideranças. Em 2014 o viaduto foi 

ocupado pelos movimentos sócio-culturais devido à proposta de reforma feita pela Prefeitura de 

Belo Horizonte, insatisfeitos com o projeto em transformar o espaço sob o viaduto em uma praça de 

esportes radicais a ocupação teve como objetivo reivindicar maior transparência no processo de 

construção do ambiente, argumentado que o processo de reforma começou sem que “fossem 

escutadas as necessidades das pessoas que frequentam o espaço”. 

Considerações da pesquisa de campo 

A movimentação de ocupação que ocorre no ambiente urbano dentro da área central da 

cidade de Belo Horizonte acontece desde meados de novembro de 2007 e tem como objetivo a 

expressão livre de ideias culturais e políticas. Esses movimentos ocupam a área denominada como 

“Baixo Centro” (Figura 5) que engloba a região do viaduto Santa Tereza e vai até ao Espaço Cento e 

Quatro3. 

 

 

 

                                                           
3 Espaço multiuso que tem como foco a geração de conteúdo interdisciplinar e a difusão da arte. 
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Figura 02: Região do Baixo Centro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria, 2014. 

 
As manifestações sócio-culturais que ocorrem sob o viaduto acontecem através de grupos 

que ocupam o ambiente urbano e se organizam de modo conflituoso, o que determina um longo 

processo de negociação entre eles. O poder público entra a partir da necessidade da realização de 

acordos com as demandas e necessidades. Por exemplo, para se realizar o Duelo de MCs sob o 

viaduto é necessário a emissão de alvará para que os equipamentos utilizados durante a batalha 

de MCs possam ser resguardados e evitando a apreensão e para isso é necessário seguir as 

diretrizes dispostas pela Prefeitura de Belo Horizonte. 

De modo geral, percebe-se que as pessoas frequentam o Samba da Meia Noite quanto aos 

demais eventos no viaduto por serem gratuitos, acessível (está localizado na área central da cidade), 

para encontrar os amigos. Sendo o local um espaço de representação cultural da cidade, espaço de 

boemia que representa a liberdade e a cultura alternativa da cidade tendo uma forte presença de 

questões políticas e sociais.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo do desenvolvimento do artigo foi possível perceber que os termos paisagem 

urbana, ambiente urbano e espaço urbano ainda são polêmicas e pouco estudados, pois, que ambos 

podem ser utilizados como sinônimos. O trabalho foi desenvolvido não com o objetivo de entender 

como o design pode colaborar para melhora do ambiente urbano usado pelos movimentos sociais. E 

sim como os movimentos sociais organizam e sugerir como o design possa contribuir para as pessoas 

atuarem ativamente no espaço urbano.  
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Perceberam-se as dificuldades enfrentadas pelos movimentos sociais quanto a ocupação do 

ambiente urbano e como a Prefeitura de Belo Horizonte ainda é fechada ao cidadão quando ocupa o 

espaço público da cidade é como as redes sociais são um importante fator de comunicação par 

articulação dos eventos e encontros.  

Deste modo, o designer de ambientes se difere de outros profissionais ligados a 

planejamento e à concepção de espaços através da forma como analisam as necessidades, 

experiências e desejos dos usuários, pois analisam as condicionantes técnicas, práticas, estéticas e 

simbólicas inserida no contexto projetual ou de planejamento. Decodificam os modos de vida, as 

possibilidades de adequação do espaço, e recomendam soluções “viáveis e singulares, posicionando-

se como um profissional especialista no planejamento e na configuração dos ambientes para vivência 

humana” (BARBOSA, 2014).  

Este trabalho possibilitou constar a importância da utilização do design no processo da 

construção do ambiente urbano, na necessidade de se compreender quem usufrui, quem ocupa e 

modifica o ambiente urbano e pensar de forma multidisciplinar para o bem coletivo, considerando a 

importância histórica do espaço, seu entorno, seus aspectos físicos e simbólicos. Sendo assim, o 

Designer de Ambientes contribui de forma efetiva para compreensão desse processo e na 

contribuição para gerar valor social, cultural e político, pois, se difere de outros profissionais ligados a 

concepção de espaço pelo modo de como identificam as necessidades, experiências e desejos dos 

usuários, uma vez que, analisam condicionantes, técnicas, práticas estéticas e simbólicas inseridas 

nas práticas sociais e espaciais dos movimentos populares que ocupam o espaço urbano.  
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RESUMO  
Este artigo pretende abordar a evolução do design, sua origem ligada aos artefatos, até o design estratégico. Ao 
levar o design a outras esferas que fujam do  industrial, da forma, da função, para que o possibilitem também 
projetar serviços dentro de sua gama de produtos e o façam dialogar com outras áreas de conhecimento. Isso 
porque o design estratégico, dentro da visão sistêmica, integra processos que desenvolverão produtos/serviços 
em  um  ambiente  de  saberes  coletivos, multidisciplinares,  e  no  âmbito metodológico,  a  atividade  projetual 
poderá direcionar a escolha das decisões a serem  tomadas, em busca de soluções para a organização. Deste 
modo,  concepção  de  um  projeto  de  design  estratégico  irá  além  o  processo  do  projeto  e  irá  se  inserir  no 
desenvolvimento das estratégias ao passar pela compreensão: do problema; da empresa; do usuário; da forma 
de distribuição; armazenamento; comunicação do produto, desenvolvendo um Sistema‐Produto‐Serviço ‐ SPS, 
que  venha  fortalecer  a  identidade  da  organização.  Ao  projetar  dentro  de  um  sistema  aberto  do  design 
estratégico, visando mais do um constructo,  junto a uma equipe multidisciplinar, a  solução  se amplia para o 
desenvolvimento de projetos de produtos e/ou serviços e/ou processos que resultarão na mudança do sistema 
como um todo que trarão novos significados e consequentemente a inovação para a organização. As vertentes 
dos conceitos de inovação, adotadas nesse trabalho, são oriundas da economia, da gestão e do design, uma vez 
que compreende‐se que o design não se afasta das necessidades mercadológicas, assim os conceitos oriundos 
desses dois outros campos fortalecem o próprio conceito de inovação do design. 
PALAVRAS‐CHAVE : Design estratégico, inovação, semiótica 
 
 

ABSTRACT  
This article aims to address the evolution of the design, its source connected to the artifacts, to strategic design. 
By bringing the design to other areas to flee the industrial, fashion, function, so that the design also enable 
services within its product range and make dialogue with other areas of knowledge. This is because the strategic 
design within the systems view, integrates processes that develop products / services in an environment of 
collective, multi‐disciplinary knowledge, and methodological framework, the design activity can direct the 
choice of decisions to be made in finding solutions to the organization. Thus, designing a strategic design project 
will go beyond the design process and will enter in the development of strategies to go through understanding: 
the problem; from the company; User; shape distribution; storage; product communication, developing a 
System‐Product‐Service ‐ SPS, which will strengthen the identity of the organization. When designing in an open 
system of strategic design, aimed more a construct, next to a multidisciplinary team, the solution is extended to 
the development of product designs and / or services and / or processes that result in system change as a all 
that will bring new meanings and consequent innovation to the organization. The strands of the concepts of 
innovation, adopted in this work come from economics, management and design, since it is understood that the 
design does not deviate from market needs, so these two concepts from other fields strengthen the concept 
itself design innovation. 

KEY‐WORDS: Strategic design, innovation, semiotic. 
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1 O DESIGN: PARA ALÉM DO INDUSTRIAL 

Durante seu processo evolutivo, o homem precisou lidar com inúmeras dificuldades enfrentadas com 

base  na  criação  de  artefatos,  processo  possibilitado,  em  grande  parte,  pelo  desenvolvimento 

cognitivo desses seres. Assim, é possível associar a atividade de design à pré‐história, desde que os 

homens deram forma e função às pedras. Ao longo da evolução da atividade em questão, podem‐se 

destacar  alguns  momentos  marcantes,  como  o  Arts  and  Crafts,  presente  na  primeira  etapa  da 

Revolução Industrial, caracterizado pelo resgate de traços de trabalhos manuais em peças feitas pela 

indústria. Outro marco histórico situa‐se no  início do século XX, em que o design tornou‐se projeto 

industrial  e  a  fabricação  esteve  sob  a  tutela  do  funcionalismo. Nessa  época,  destaca‐se  a  escola 

Bauhaus como referência, local que buscou alinhar em seus projetos qualidades artísticas e técnicas 

à  produção  industrial.  Ao  fechar,  a  Bauhaus  deixou  marcas  em  outras  escolas  que  também  se 

orientavam pela tradição racionalista e funcionalista, como a ULM, que se distinguiu por considerar 

mais relevante a função, afastando os aspectos artísticos do projeto. Ser um artefato primeiramente 

funcional para, então, ser esteticamente agradável era uma das premissas para ser um bom design1. 

(CARDOSO, 2008). 

Em 1961, de acordo com Maldonado (1991), o International Council of Societies of Industrial Design 

(ICSID)  ainda mantinha  laços  estreitos  entre  o  design  e  a  forma, mas,  atualmente,  o  Conselho  já 

amplia o conceito da atividade ao dizer que: "Design é uma atividade criativa em que se estabelece 

qualidades multifacetadas  aos  objetos,  processos,  serviços  e  seus  sistemas  em  todo  seu  ciclo  de 

vida"2. E ao detalhar as tarefas que  lhe são atribuídas, o ICSID relaciona design ao desenvolvimento 

de benefícios para a humanidade, a manutenção de culturas locais, a melhoria da sustentabilidade e 

com produtos, serviços e processos que produzam sentidos semióticos e estéticos,  inspirados pela 

complexidade. 

Ainda  se  procura  compreender  o  design,  uma  vez  que  ele  ultrapassou  a  barreira  de  projetos 

determinados pela forma e função, assim como também ultrapassou a era da produção industrial e 

massificada. Maldonado (1991) desvincula o design  industrial da concepção de que ele se relaciona 

apenas à estética do produto ou à necessidade de produção massificada. O autor enfatiza o caráter 

projetual  e  acrescenta  fatores  funcionais,  simbólicos  ou  culturais  alinhados  a  fatores  técnico‐

                                                 
1 Movimento da “Gute Form” ou “bom design”. 
2 Tradução do autor “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" ‐ Disponível em: http://www.icsid.org/about/about/articles31.htm ‐ Acesso 
em: 14 de outubro de 2012. 
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construtivos,  técnico‐sistêmicos,  técnico‐econômicos  e  técnico‐distributivos  ao  projeto  de  design. 

Além disso, ele ressalta a não autonomia da atividade, por ser ela “condicionada pelo modo como a 

produção e o consumo de bens se manifestam numa determinada sociedade”. (MALDONADO, 1991, 

p.  14).    Na  contemporaneidade  fluida,  complexa,  imprevisível  e  instável  (CARDOSO,  2008; 

MALDONADO, 1991; MANZINI, 1990; MORAES, 2010), o design deve ir além do produto e integrar‐se 

às pessoas, de tal sorte que venha a proporcionar novas relações entre elas e objetos e, portanto, 

gerar novos sentidos.  

 Já Flusser  (2007)  sugere os diversos  significados  semânticos que a palavra design  traz, entre eles: 

propósito,  meta,  forma,  estrutura  básica,  intenção,  esquema  maligno  e  conspiração,  ligando  o 

processo de design a traços de fraude e astúcia. Como verbo, propõe os seguintes sentidos: tramar 

algo, simular, projetar, esquematizar, configurar, proceder de modo estratégico. A fraude que Flusser 

(2007)  relaciona  ao  design  pode  ser  associada  à  capacidade  do  designer  de  projetar  para  a 

transformação, para mudar algo pela união da arte e da técnica com um propósito determinado.  

Design, na perspectiva de Buchanan (2001), não deve se ater a uma definição estabelecida, uma vez 

que  isso pode engessar o campo. A definição em aberto permite que a área possa ser dinâmica, o 

que  seria  mais  apropriado,  pelo  fato  de  que  cada  projeto  exige  uma  abordagem  diferente  e 

possibilita evitar seu engessamento. 

Moraes  (2010),  por  sua  vez,  amplia  o  conceito  de  design  ao  indicar  a  complexidade  do mundo 

contemporâneo  como gatilho para uma nova  forma de projetar do design.  Se o produto  imprime 

uma marca  em  seu  usuário,  o  design  ultrapassa  o  objeto  em  si.  Para  se  lidar  com  a  inserção  de 

valores  intangíveis,  a  construção  de  sentidos  deve  utilizar  uma  visão mais  abrangente,  que  não 

permeie apenas o produto, mas que consiga analisar o contexto em que esse se insere, colocando o 

design no papel de  transformador nos âmbitos  tecnológicos,  sociais e humanos.  (MORAES, 2010). 

Dessa  forma,  percebe‐se  que  o  processo  de  projetar  não  termina  com  a  produção  do 

produto/serviço, mas  continua  junto  ao  seu uso, que deverá  ser observado  após  sua  inserção no 

mercado, permitindo ajustes e evoluções necessárias.  

Ao posicionar o design como  intermediador entre produto/serviço e sociedade, percebe‐se que ele 

deverá  interagir  com  seu  usuário  e  carregar  significações.  Franzato  (2010)  também  explora  a 

capacidade de denotar de valores semânticos do design, ao dizer que o processo corresponde “ao 

aprimoramento da sua capacidade de agregar valores semânticos aos objetos e de tomar consciência 

das suas possibilidades comunicativas”. (FRANZATO, 2010, p. 90). Cabe ressaltar que, a partir desse 
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ponto, durante o processo reflexivo, a expressão produto relacionada à compreensão do autor deste 

trabalho englobará artefatos, serviços e processos. 

Ao  analisar  o  design  no  âmbito  dos  artefatos,  Bonsiepe  (2012)  compreende  que  o  mesmo  se 

relaciona aos aspectos materiais e semióticos, explorando a função e a funcionalidade de tais pontos 

inseridos em "uma dinâmica cultural e social" (p.19). O autor também coloca o design na interseção 

entre  cultura  da  vida  cotidiana,  da  tecnologia  e  da  economia.  A  visão  de  Bonsiepe  pode  ser 

relacionada à forma com que Celaschi (2007) aborda o tema, pelo aspecto mercadológico, porque a 

mercadoria passou a ter novo valor que vai além do monetário e, "sobretudo, porque é a estrutura 

(troca de mercado da mercadoria) na qual se exprime a cultura contemporânea” (p. 17).  

Para  Celaschi  (2007),  o  design  sai  das  esferas  de  soluções  técnicas,  de  processos  industriais  e  se 

apropria de todo o processo de desenvolvimento das mercadorias contemporâneas. O autor também 

reforça a relação entre design, sociedade e mercadoria, ao dizer que o design é o mediador capaz de 

conduzir  as  escolhas  de  determinados  produtos  e  que  o  consumo  desses  produtos  permite  uma 

análise social. Além disso,  indica o valor do design na solução de problemas, ao conciliar os desejos 

da empresa e de seu cliente final, o que o torna um mediador, sendo que as vontades de ambos não 

costumam estar alinhadas. Para resolver tais questões, caberá ao designer considerar e  interpretar 

as exigências do mercado e a cadeia de valor em que empresa e consumidor se inserem. Ainda, para 

o autor, o mercado é o reflexo da cultura e as pessoas estão sempre atuando nele, seja ao consumir 

ou ao vender algo, e caberá ao design articular a viabilidade técnica e a vantagem econômica (valor 

de  troca), bem  como os  significados  (valor  relacional) e a usabilidade e  sustentabilidade  (valor de 

uso) na cadeia de valor.  

Além de perceber que o conceito de design ultrapassa as esferas do projeto de produtos e insere‐se 

no âmbito social e cultural, o design não pode ser desassociado do âmbito econômico. Para Cardoso 

(2008), a abrangência do design vai além do projeto de artefatos ao se inserir em toda uma cadeia de 

produção e consumo. O autor reporta que o design consegue lidar com a ambiguidade de sua origem 

semântica,  ora  de  verbo,  ora  de  substantivo,  ao  operar  nos  dois  níveis, materializando  conceitos 

intelectuais.  Para  ele,  o  design  deve  perpassar  as  áreas  de  produção,  de  divulgação,  de 

comercialização e de consumo. Ao usar como exemplo a cadeia de logística por trás de uma xícara de 

café, Cardoso (2008) explora como o design se integra em suas várias etapas. O design se apresenta 

nessa  cadeia  por  meio  da  sinalização,  da  identidade  visual,  dos  projetos  de  interfaces,  das 
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embalagens, dos aspectos distributivos, chegando até o consumo do café, não apenas na compra, 

mas na experiência de se tomá‐lo e no pós‐venda.  

Segundo  Cardoso,  aos  elos  da  cadeia  se  juntam  decisões  e  elaborações  de  projetos,  ambos 

complexos.  Tal  reflexão  permite  compreender  que  o  design  ultrapassou  a  forma,  a  função,  e  se 

inseriu na cadeia de produção e consumo. Ao repensar o papel do design dentro da organização, é 

possível considerá‐lo como articulador entre o diálogo da organização com o produto, com o serviço, 

com o fornecedor e com a distribuição, levando em consideração suas estratégias. 

Nesse  ponto  da  reflexão,  parece  oportuno  conceituar  estratégia  antes  de  levar  a  reflexão  para  o 

design estratégico. Estratégia tem, historicamente, relação com movimentos militares, para os quais 

a  tomada  de  decisões  é  fundamental  para  alavancar  a  vitória  ou  produzir  a  derrota. Nas  esferas 

empresariais, a estratégia aparece de forma similar, uma vez que, em um mercado competitivo, as 

empresas estão atentas ao equilíbrio entre as posições de estarem à frente das outras ou de serem 

por  elas  ultrapassadas.  Zurlo  (2010)  é  um  autor  que  propõe  a  estratégia  como  modeladora 

organizacional e a  retoma como oriunda das  táticas militares, abrangendo  conhecimentos  sobre a 

política, sociedade e economia, além de um meio coletivo para alterar a realidade.  

Já  Porter  (1996)  considera  que  a  estratégia  corresponde  à  capacidade  de  uma  empresa  de 

diferenciar‐se  das  concorrentes  e  de  conseguir  renovar‐se  ao  longo  dos  anos.  Para  o  autor,  as 

empresas devem “deliberately choosing a different set of activities to deliver a unique mix of value”. 

(PORTER, 1996, p. 6). O foco estratégico estaria, então, na natureza de suas atividades e em como 

elas serão apresentadas de maneira diferenciada pela empresa. Salienta‐se, ainda, o  fato de que o 

posicionamento não se relaciona apenas à descoberta do nicho, mas também à atuação feita nele, a 

fim de  se diferenciar das  concorrentes.  Sendo  assim,  citam‐se os  trade‐offs,  as escolhas que uma 

empresa fará em prol do objetivo definido por sua estratégia. O  importante para o sucesso de uma 

estratégia é, portanto, a escolha dos procedimentos a  serem  feitos e a  identificação dos que não 

devem  ganhar  espaço,  tendo  a  atenção  sobre  o  que  será  fácil  de  ser  copiado  ou  não  pela 

concorrência.  

Desse modo, mais do que associar o design a um meio de se diferenciar das organizações, é possível 

associá‐lo  aos  estudos  de  Porter  (1996)  e  Zurlo  (2010).  No  âmbito  metodológico,  a  atividade 

projetual poderá direcionar a escolha das decisões a serem tomadas, em busca de soluções para a 

organização. Zurlo  (2010) amplia o conceito de estratégia ao observá‐lo por meio do design, pois, 
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além de saber fazer as escolhas (trade‐offs) citadas por Porter (1996), sugere modos de projetar que 

trarão soluções e novas proposições para a organização. 

Outra forma de compreender a estratégia é como um conjunto de saberes técnicos e intuitivos para 

se  alcançar  algo.  Por  lidar  com  incertezas,  o  designer  deverá  analisar  a  cada  momento  os 

movimentos do projeto, ou seja, analisar as informações que chegam para a construção de cenários 

possíveis na execução do projeto. (MAURI, 1996). A estratégia deve aliar arte e ciência, conjugando 

um saber criativo ao fazer racional. Mauri ainda explora o caráter projetual da própria concepção da 

estratégia, ao dizer que "planejar na organização significa pensar sobre o futuro, agir em perspectiva, 

racionalizar e organizar as decisões de acordo com os procedimentos formais de sua composição e 

articulação"3  (p. 25). Se a estratégia de Mauri  (1996) alinha arte e ciência, vale  retomar a  ideia de 

Flusser (2007), que associa o design à capacidade de alinhar arte e técnica, os saberes intuitivos aos 

saberes técnicos. Assim, é possível considerar que estratégia e design têm pontos de contatos. 

Lockwood e Walton (2009) exploram um dos pontos de contato entre estratégia e design. Usando o 

dicionário  Webster's  como  referência,  eles  afirmam  que  estratégia  é  "um  cuidadoso  plano  ou 

método ou ainda,  'a arte de conceber ou empregar planos"4 (LOCKWOOD; WALTON, 2009, p. 11) e 

mostram  que  entre  os  conceitos  de  design  e  estratégia  existem  semelhanças  articuladas  pelo 

projetar. Ainda, nessa mesma obra, há o destaque para uma das regras do design estratégico: trazer 

o  design  e  o  design  thinking  para  dentro  das  organizações,  como  apoio  ao  desenvolvimento  da 

estratégia corporativa. O alinhamento dos lados econômico, social e ambiental é um dos valores do 

design estratégico, e considerar design como processos, artefatos/serviços, é possibilitar benefícios 

ilimitados à empresa. 

O pensamento de Zurlo (2010) se aproxima do de Lockwood e Walton (2009). Para o primeiro, se a 

aplicação  da  estratégia  é  um  projeto,  nada  mais  adequado  do  que  alinhar  uma  disciplina  que 

trabalha com projetos à estratégia. Para o citado autor, "a estratégia é causa e efeito de um processo 

coletivização  e  interativo  para modificar  a  realidade".  (ZURLO,  2010,  p.  2).  Sendo  assim,  design 

estratégico é um modo de operar a estratégia em um “sistema aberto”, em que diversas disciplinas 

serão articuladas e diversos conhecimentos serão ligados pelo design, visando à criação de sentidos, 

ou  seja, à agregação de novos conceitos aos produtos. O design estratégico  irá definir a  forma da 

estratégia,  tendo  como  resultado  um  SPS,  em  que  o  produto,  o  serviço  e  a  comunicação  estão 
                                                 
3 Tradução do autor ‐ “planificare nell´impressa significa pensare al futuro, agire in prospettiva, razionalizzare e organizzare 
Le decisioni secondo procedure formalizzate di scomposizione e articolazione” 
4 Tradução do autor ‐ “a careful plan or method or as 'the art of devising or employing plans" 
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integrados  de  forma  a  auxiliar  na  criação  da  identidade  da  organização,  quais  valores  ela  deseja 

transmitir e, consequentemente, o seu posicionamento no mercado. 

Nesse modo de projetar, Zurlo (2010) identifica três capacidades do design: ver, prever e fazer ver. A 

capacidade  de  ver  está  relacionada  à  capacidade  de  compreender  os  fenômenos  observados, 

exteriores ao projeto. O designer deverá ter uma visão sistêmica que o capacitará para compreender 

o contexto em que a organização se insere. Desse modo, consegue‐se identificar, catalogar e orientar 

a visão da empresa e a visão do próprio designer. Nesse processo não cabem ideias preconcebidas e, 

para melhor apreensão do contexto, é preciso conhecer a cultura na qual o projeto está inserido.   

A  capacidade  de  prever  alinha‐se  à  capacidade  de  antecipação  dos  cenários.  Para  exercitá‐la,  é 

necessário  integrar  conhecimentos e percepções dos diversos membros da organização que  farão 

parte do projeto. As informações devem ser filtradas e, em uma "dimensão criativa” (ZURLO, 2010), 

analisadas  no  âmbito  destacado  pela  capacidade  de  ver,  para  que,  então,  sejam  visualizadas  na 

forma de situações futuras. 

A capacidade de fazer ver corresponde às formas de tornar a estratégia visível, ou seja, pode mostrar 

como se dará sua execução, mas principalmente o que se atingirá com tal estratégia. A capacidade 

de fazer ver vem para fortalecer a estratégia e permitir aos atores, que detêm o poder de decisão, 

visualizar o resultado esperado e identificar como alcançá‐lo. 

Devido a essas capacidades, o resultado desse processo será mais do que apenas um produto, mas 

sim um sistema‐produto‐serviço, considerado por Zurlo (2010) como a parte visível das estratégias. 

Por meio dessas  reflexões observa‐se que o design pode  ser compreendido  tanto como estratégia 

competitiva, em que a  forma do objeto o diferencia dos demais,  como atividade  capacitadora de 

processos  estratégicos,  o  design  estratégico  propriamente  dito.  Meroni  (2008),  de  modo  mais 

pontual,  define  design  estratégico  como  regras,  crenças  valores  e  ferramentas  que  irão  alinhar 

mercado e sociedade ao meio externo, possibilitando desenvolver e manter sua própria identidade. 

A autora  chama a atenção para a  rápida mudança da  sociedade atual,  sendo necessário um novo 

Sistema‐Produto‐Serviço  (SPS),  que  deve  ser  contextualizado  e  precisa  da  colaboração  de  vários 

agentes.  As  organizações  precisam  providenciar  e  entregar  produtos  e  serviços  que  integrem  o 

usuário,  as  suas  necessidades  e  o  seu  contexto.  O  SPS  pode  ser  visto  como  uma  forma  de  dar 

identidade  à  empresa,  para  distingui‐la  das  demais  no  mercado.  Ao  projetar  visando  ao  SPS, 

estabelecem‐se o diálogo e a construção de habilidades que  integrem a empresa aos fornecedores, 

usuários e à produção em busca de soluções. Essas  soluções  irão além dos artefatos, ampliando a 
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visão do problema em um  sistema  aberto pela  equipe multidisciplinar, o que possibilitará que os 

projetos orientados pelo design estratégico, visando a um SPS, possibilitem o desenvolvimento de 

projetos de produtos e/ou serviços e/ou processos que resultarão na mudança do sistema como um 

todo.  

A mudança do  sistema deve  ser  vista  como um processo de  inovação.  Essa  visão,  sob  a ótica do 

design, relaciona‐se à capacidade de resignificar algo (OUDEN, 2012; VERGANTI, 2008, 2009). Ouden 

(2012)  considera  que  a  inovação  é  resultado  de  um  processo  bem  estabelecido,  que  renova  a 

organização e que cria diferentes níveis de valores para gerar benefícios para a sociedade, para os 

usuários  e  para  as  mais  variadas  organizações,  dentro  de  um  ecossistema  que  funcione 

harmoniosamente. A autora ainda explora o conceito de  inovação  incremental, que ocorre quando 

há uma evolução gradual da percepção e  inovação do produto; e o conceito de  inovação disruptiva 

ou transformacional, em que há quebra em todo o sistema. Tal procedimento exigirá a reconstrução 

do ecossistema vigente e a  inovação  transformacional baseia‐se em uma proposta de valor muito 

diferente da então praticada. A proposta de valor requer compreensão do cliente e seu problema, 

para  oferecer  a  ele  adequada  solução  e,  dessa  forma,  incorporar  benefícios  e/ou  reduzir  as 

dificuldades  que  o  consumidor  percebe  na  solução  proposta.  Além  disso,  o  procedimento  irá 

fundamentar competências múltiplas e sustentabilidade para criar vantagens competitivas.  

Verganti (2009) também explora a inovação incremental e estabelece um novo conceito: a inovação 

radical. A  inovação radical, assim como a  transformacional, acontece quando essa percepção sofre 

uma mudança brusca, quando há a quebra de um padrão. Para  isso, Verganti, nessa mesma obra, 

sugere que haja afastamento em relação ao usuário, para poder saber o que ele deseja realmente e, 

além  disso,  uma  equipe  multidisciplinar  poderá  ser  útil  na  compreensão  e  reinterpretação  dos 

desejos dos usuários.  

Novos  produtos  e  serviços  só  terão  impactos  se  propuserem  mudança  de  atitude  ou  de 

comportamento, ou  seja,  se  forem  resignificados  e  compreendidos.  Inovação  associada  ao design 

passa a ser entendida como a mudança do sentido que se dá aos produtos. Essa mudança envolve o 

caráter emocional e simbólico do produto/serviço e o impacto que ela poderá causar na sociedade, 

alterando o escopo cultural e tecnológico da mesma.  

Outro fator que é relevante para a organização inovadora é a capacidade de perceber as mudanças 

que ocorrem em torno de si e como ela poderá ser afetada caso não se tome alguma providência. 

Para essa tomada de providência, a organização deverá aceitar o risco e, caso isso não ocorra, na alta 
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gestão  da  organização,  caso  ela  não  se  envolva  nesse  processo  em  busca  de  inovação,  qualquer 

processo será mais complexo para se estabelecer e se tornará mais difícil de colocá‐lo em execução. 

Sendo assim, é relevante perceber que a inovação está inserida dentro de uma cadeia processual que 

está  relacionada  ao  trabalho  de  equipe  e  ao  alinhamento  de  diversos  conhecimentos,  que 

fortalecerão o processo do design dentro de um sistema aberto, como defendido por Zurlo (2010). 

Nessa perspectiva, a alta gestão aceita correr os riscos, envolver‐se na articulação e na formação de 

uma equipe multidisciplinar. Acredita‐se que a  inovação dirigida pelo design deva ser a radical, em 

que se corram riscos e se busquem rupturas, que se quebrem paradigmas.  

Essa  quebra  de  paradigma  proposta  tanto  por  Verganti  (2009)  como  por Ouden  (2012),  embora 

represente riscos mais altos, também envolve maiores ganhos quando bem sucedida. Ouden (2012) 

e Verganti  (2009), assim  como Freeman  (2007), afirmam que  se uma organização quer  se manter 

competitiva no mercado, deverá ser inovadora. Uma organização que consegue quebrar paradigmas 

provavelmente  reposiciona‐se no mercado como  líder,  torna‐se uma  referência. Faz‐se  importante 

salientar que, neste trabalho, para considerar algo inovador, ele deverá trazer novas significações ao 

produto, assim como deverá ser aceito pelo mercado, lembrando‐se de que ao se buscar a inovação, 

uma organização está buscando manter‐se competitiva. 

 

2 METAPROJETO: PARA ALÉM DAS ETAPAS 

 

Se não se deve mais associar o design apenas à indústria e à produção massificada, também se deve 

se repensar a concepção do projeto de design. O projeto de design deverá ser capaz de compreender 

a mercadoria  contemporânea, o produto por  seu  valor  simbólico, os elos da  cadeia de  valor e  as 

situações dos contextos que o projeto se insere. Sob essa necessidade de um novo meio de projetar 

cunhou‐se o metaprojeto. 

O  metaprojeto,  para  Moraes  (2010),  se  estabelece  como  um  modelo  projetual  que  deverá 

compreender  o  projeto  do  início  ao  fim,  associando  conhecimentos  diversos  que  extrapolem  o 

produto ou serviço a serem projetados. O metaprojeto comporta a pesquisa prévia, a relação entre 

usuário  e  produto,  a  produção  de  sentido,  o  que  potencializa  a  criatividade.  Porém,  deve  ser 

explorado  seu  caráter  não  linear  e  em  constante  feedback. Moraes  (2010)  também  identifica  os 

cenários como a fase que firma o metaprojeto, auxiliando na geração de concepts, a conceituação do 
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projeto.  Esses cenários são espaços para a reflexão e colaboração entre os conteúdos, anteriores à 

fase projetual.  

Deserti (2007) também associa o metaprojeto ao concept de projeto. Apresenta o metaprojeto como 

a  aptidão  em  unir  ao  projeto  os  seguintes  aspectos:  o  talento  de  explanar  e  avaliar  as  relações 

contextuais,  a  análise  de  contexto  e  a  inclinação  de  conceber  oportunidades.  O  que  deve  ser 

considerado nessas oportunidades é seu potencial de inovação. O metaprojeto compreende desde a 

fase de pesquisa até o concept design, sendo entendido por Deserti (2007) como o processo capaz de 

promover  a  inovação,  não  estando,  necessariamente,  atrelado  ao  processo  executivo  do  projeto, 

mas sim ao processo de ideação com base em pesquisa e desenvolvimento.  

Celaschi (2007) também confere ao metaprojeto a capacidade de inovação, por ser o metaprojeto a 

ideação e organização do processo de pesquisa e do projeto. Chamado pelo autor de “projeto do 

projeto”, o metaprojeto  se  constituirá de  fases,  tempos e  recursos  financeiros e de pessoal,  tudo 

com vistas à inovação. 

  

“A  esse  saber  acrescentamos  o  estudo  dos  problemas  que  aparecem  na 
dimensão metaprojetual do processo de inovação, ou seja, a dimensão que 
prepara  e  consolida  o  saber  do  projetista  para  levá‐lo  a mover‐se  com 
desenvoltura  nos  mecanismos  que  regulam  os  fluxos  de  valores,  as 
dinâmicas de negócio no mercado, o dimensionamento e a caracterização 
dos  desempenhos  (também  não  tangíveis)  das mercadorias”.  (CELASCHI, 
2007, p. 19). 
 

Já  para  Franzato  (2011)  o  metaprojeto  tem  o  caráter  transdisciplinar  e  não  se  atém  a  uma 

determinada  fase ou etapa do projeto, mas poderá perpassar  todo o projeto, onde a pesquisa e o 

projeto se mesclarão. Esse é o pensamento que irá nortear a construção do conceito de metaprojeto 

adotado neste trabalho.  

  Após  esses  conceitos,  é  possível  indicar  algumas  características  que  constituem  o 

metaprojeto,  a  começar  pela  formação  da  equipe  de  projeto,  composta  por  múltiplos  atores, 

oriundos de diversas áreas. Essa composição trará pontos de vista diversos, que poderão enriquecer 

o projeto. Como outra característica do metaprojeto, percebe‐se a pesquisa prévia, capaz de trazer 

informações relevantes para o trabalho. Porém, essa pesquisa não deverá cercear a capacidade do 

designer de ir além do projeto. A pesquisa deverá servir para reflexão acerca dele, mas deverá ter‐se 

o  cuidado  para  que  ela  não  o  engesse,  nem  leve  a  um  resultado  direcionado  por  uma  solução 
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pontual. O próprio modo de organizar os processos do projeto, sob a perspectiva do metaprojeto, 

aponta para seu caráter reflexivo, pois dessa forma não se segue um único caminho, pré‐formatado, 

mas sim será direcionado pelas necessidades do projeto, que irão indicar quais ferramentas deverão 

ser usadas durante seu processo. Essas poderão, inclusive, ser modificadas, modeladas e adaptadas, 

para tornar esse processo apto a cumprir seus objetivos. Além disso, conforme já mencionado, a não 

restrição do metaprojeto a determinada  fase ou etapa do projeto é o espaço onde a pesquisa e o 

projeto  se mesclarão, dentro da  sua perspectiva  reflexiva, orientando as ações que perpassarão o 

todo  o  projeto.  Acredita‐se  que  essas  características  agregam  ao  projeto  maior  potencial  de 

inovação.  A  própria  complexidade  desse  tipo  de  processo,  ao  ser  percebida  pelos  gestores  das 

organizações,  deverá  promover  o  envolvimento  de  toda  a  empresa,  criando  um  cultura 

metaprojetual.  (CELASCHI,  2007,  DESSERTI,  2007;  FRANZATO,  2011;  FRANZATO;  CELASCHI,  2012; 

MORAES, 2010).  

  O  metaprojeto,  explorado  junto  ao  design  estratégico,  criará  condições  para  que  a 

organização se sinta mais segura para correr  riscos em busca de  inovação, uma das características 

metaprojetuais e do design estratégico, de pesquisas contextuais e o desenvolvimento de cenários, 

que  seja  capaz  de  trazer  informações  relevantes  para  o  projeto,  porém  que  não  cerceará  a 

capacidade do designer de  ir  além do projeto. Para que  se possam elaborar projetos que  tragam 

renovação de sentidos, que tenham em si a inovação, é preciso repensar em como se projetar, e para 

isso o metaprojeto se apresenta como uma profunda reflexão sobre o projeto (FRANZATO; CELASCHI, 

2012).  Por  seu  caráter  reflexivo,  o  metaprojeto  é  mais  do  que  metodologias.  Consideram‐se 

características metodológicas  determinantes  ao metaprojeto:  a  análise  constante  do  projeto,  sua 

retroalimentação e as  retomadas de suas  fases: pré‐projetual, durante o projeto e após o projeto, 

com o intuito de aprimorar o projeto. 

  Essa característica, de voltar e  rever as várias  fases do projeto e de  interagir com diversas 

áreas de conhecimento, aumenta a potencialidade de inovação do projeto e faz com que o designer 

tenha mais conhecimentos sobre a organização, sobre o produto, sobre o usuário a que se destina o 

projeto,  bem  como  a  sociedade  e  cultura  da  qual  ele  faz  parte,  além  do  armazenamento,  da 

divulgação e da comunicação. 

  Após  tais  considerações,  entende‐se  que  ao  falar  de metaprojeto  destacam‐se  as  ações 

colocadas em um mesmo nível,  sem abordá‐las  como  fases ou etapas, desaparecendo o  traço de 

temporalidade  hierárquica.  Essa  concepção  favorece,  ao  considerá‐los  como  níveis,  que  o 
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metaprojeto e o projeto se entrelacem durante a reflexão. Esta permite avançar ou recuperar dados 

projetuais relevantes para produzir a inovação. Seu produto mais relevante é a criação da cultura de 

projeto metaprojetual dentro da organização.  

  Porém, como alinhar o corpo diretivo da organização e o potencial de  inovação que o risco 

traz? Para Manzini e Jegóu (2006), a construção de cenários é um aporte para a tomada de decisões. 

A partir dos cenários, é possível  identificar diversas possibilidades de contexto, além de favorecer a 

clareza  na  tomada  de  decisões.  A  participação  de  diversos  atores  na  elaboração  dos  cenários 

aumenta  a  capacidade  de  gerar  e  de  articular  ideias.  O  cenário,  tal  como  os  autores  citados 

compreendem, não é um exercício advinhatório, pelo contrário, se baseará em coleta e análise de 

informações,  que  servirão  de  bases  para  propostas.  Além  disso,  para  a  construção  de  cenários, 

sugerem três componentes essenciais, sendo o primeiro a visão, que propõe a contextualização ao 

longo da história de determinado evento: “como seria o mundo se...”. O segundo componente é a 

motivação, em que se pergunta a  relevância do cenário: "por que esse cenário é significativo?”. O 

terceiro  componente  é  a  proposta, momento  em  que  se  legitima  o  cenário:  "como  é  articulada 

concretamente  a  visão? Quais  são  seus  elementos?  Como  se  pode  implementá‐la?...”.  (MANZINI; 

JEGÓU, 2006, p. 192).  

  Cenário pode ser visto como um processo fluido que permite a reflexão sobre o futuro, mas 

que pode ser alimentado a partir de outras  informações e análises de contexto; o metaprojeto, por 

outro  lado,  “se  configura  como  uma  plataforma  de  conhecimentos,  que  serve  para  a  tomada  de 

decisões em cenários  futuros de natureza  incerta, dinâmica e  fluida”  (REYES, 2012, p.93). Como  já 

referido, para Moraes (2010) a elaboração de cenário é a consolidação do metaprojeto, é uma forma 

proposta  para  se  conhecer  e  refletir  sobre  a  realidade  atual  ou  futura  e  que  dará  ao  designer 

condições de “traçar limites, analisar e, sobretudo, realizar uma síntese compreensível de cada etapa 

projetual por ele já superada” (p. 21).  

  Já para Deserti (2007), os cenários são vistos como potencializadores da inovação dentro do 

metaprojeto.  Ele  cita  o  caráter  estimulante  da  criatividade,  próprio  de  tal  aspecto,  em  que  se 

conjugam os dados da pesquisa referentes aos comportamentos das pessoas e de grupos sociais para 

a  construção de  cenários  antagônicos, que poderão encorajar ou direcionar  ao  concept design. O 

autor  também chama o cenário de mapa de  inovação, pois, em conjunto,  trarão os sinais  fortes e 

fracos da análise do contexto. 
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  Outro  autor  que  associa  cenários  à  inovação  é  Franzato  (2011).  Ele  situa  a  origem  dos 

cenários nas estratégias militares que foram assimiladas pelas empresas, para tentar prever em que 

contexto se encontraria o mercado em  longo prazo. Ao  trazer o cenário como uma perspectiva de 

inovação  para  o  design,  como  parte  do metaprojeto,  destaca  a  possibilidade  de  usar  os  cenários 

como peças fundamentais para clarear o projeto, tendo em vista a relação intrínseca que há entre o 

concept e o cenário. Ressalta‐se o caráter de catalisador de concept design, de  resignificação e de 

inovação no enquadramento dos cenários como reflexão metaprojetual. 

Como se vê, o metaprojeto não é composto de uma única característica, mas de natureza dinâmica e 

fluida, como resposta a uma sociedade semelhante. Considera‐se, então, como metaprojeto toda a 

reflexão acerca deste, que possibilitará a retroalimentação do mesmo. Em consequência, um projeto 

de design  estratégico potencializará o  caráter  inovador das  estratégias projetadas  e  é  essencial  à 

prática desse tipo de design. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

Ao  longo  deste  trabalho,  buscou‐se  explorar  o  potencial  do  design  estratégico  no 

desenvolvimento de projetos, por ele não se ater apenas às especificidades técnicas do produto, mas 

por se inserir também nas cadeias simbólicas, produtivas e de consumo do produto. Compreendeu‐

se que o ganho trazido pelo design estratégico foi seu deslocamento das áreas técnicas para as áreas 

da gestão nas organizações, pois ao situar o repensar o papel do design na organização, mostrou‐o 

como  o  mediador  entre  o  diálogo  da  organização  com:  o  produto;  o  serviço;  o  fornecedor;  a 

distribuição;  e o usuário,  levando  em  consideração  suas  estratégias. Constatou‐se  também que o 

design  estratégico  articula  conhecimentos  e  pontos  de  vistas  diversos  ao  ter  em  seus  processos 

equipes multidisciplinares, e o próprio termo produto não é mais restrito aos artefatos, mas passa a 

englobar,  também,  processos  e  serviços.  São  essas  compreensões  que  posicionaram  o  design 

estratégico em um sistema aberto e o possibilitaram alcançar soluções inovadoras.  

  Desse modo, evidenciou‐se que o uso do metaprojeto potencializou os projetos de design 

estratégicos para que eles alcançassem a  inovação. O metaprojeto respondeu neste trabalho como 

um nível de conhecimento que acompanha o projeto em todas suas fases. E a característica que se 

destacou foi a flexibilização da processualidade dos projetos, em que a metodologia de projeto não 

esteve engessada e escolheram‐se as técnicas e ferramentas e mais adequadas a cada problema. O 
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próprio modo  de  considerar  o  problema  pelo metaprojeto  ressaltou  sua  característica  reflexiva, 

mostrando  que  para  a  compreensão  do  projeto  foi  necessária  frequente  análise  do  mesmo, 

alinhando  a  pesquisa  e  o  projeto  em  si.  Esse movimento  de  reflexão  constante  potencializou  a 

inovação do projeto, assim como expôs a complexidade do processo para a organização, ao mesmo 

tempo em que fortaleceu sua cultura metaprojetual.  
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RESUMO  
Este artigo aborda o papel do design em   meio   aos   avanços   tecnológicos   que   o mundo vem conquistando 
nos últimos  anos diante de uma nova  estrutura  social  criada pela  tecnologia,  em  especial, no que  tange  a 
evolução do livro para o livro digital e os avanços tecnológicos da educação a distância. Foi analisada a história 
da evolução do  livro quanto às rupturas em suas estruturas, tanto nas formas de  leitura quanto nos tipos de 
suporte  com  o  avanço  da  tecnologia.  Também  foi  avaliada  a  consolidação  do  uso  das  Tecnologias  de 
Informação e Comunicação   –   TIC,   bem como sua   articulação   com   texto,  imagens   e   sons   no   âmbito   da 
 educação   a   distância.  Por fim,  analisou‐se  o   papel   do   design  ‐  com  ênfase  no  design  de  informação  e 
interação  ‐ neste novo  contexto educacional e  social,   mediando   o   processo entre o  autor e o  leitor. Esse 
estudo permitiu fortalecer a  importância do design em um ambiente com cenário educacional e tecnológico, 
principalmente como suas técnicas, métodos e raiz interdisciplinar, contribuem no planejamento e construção 
de um  livro digital que seja capaz de atender a esse novo contexto de necessidades e desejos da sociedade 
atual,  rodeada  por  tecnologias  multimidiáticas  e  de  interação.  Além  disso,  como  potencializador  de 
experiências cada vez menos distantes entre alunos e professores, o design media o desenvolvimento e uso de 
múltiplas  linguagens  no  fortalecimento  da  comunicação  entre  aluno  e  conteúdo  que,  independente do 
 suporte,  contribui   na   aprendizagem,   na  transformação  e  no  desenvolvimento  de  uma  sociedade  mais 
consciente de seu poder e menos desigual.  
PALAVRAS‐CHAVE : design, e‐book, tecnologia, educação a distância. 
 
 

ABSTRACT  
This article discusses  the  role of design  in  the midst of  technological advances  that  the world has gained  in 
recent years in the face of a new social structure created by technology, in special regarding the evolution of the 
book to the digital book and the technological advances of Distance Education. Was analyzed the history of the 
evolution of book about the breaks in their structures, both in the forms of reading as the types of support with 
advancing technology. Also the consolidation of the use of Information and Communication Technologies– ICT, 
as well as  its articulation with  text,  images and sounds within  the distance education. Finally,  it analyzed  the 
role  of  design  ‐ with  an  emphasis  on  information  and  interaction  design  ‐  this  new  educational  and  social 
context, mediating  the  process  between  the  author  and  the  reader.  This  study  allowed  to  strengthen  the 
importance  of  design  in  an  environment  with  educational  and  technological  scenario,  especially  as  their 
techniques, methods and  interdisciplinary  root,  contribute  in  the planning and  construction of a digital book 
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that is able to meet this new context of needs and desires of current society, surrounded by multimediatic and 
interaction technologies. Also, as enhancer of less and less distant experiences between students and teachers, 
the  design mediates  the  development  and  use  of multiple  languages  in  strengthening  the  communication 
between  student and content,  regardless of  support, helps  in  learning,  transformation and development of a 
more conscious society of his power and less unequal. 

KEY‐WORDS : design, e‐book, technology, distance education 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

A sociedade contemporânea tem vivido um período chamado de Era da Informação, em que muitas 

atividades  são  executadas  usando  as  tecnologias  da  informação  e  comunicação.  Esta  sociedade  é 

resultado das várias evoluções ao longo dos séculos: impressa, agrícola, industrial e pós‐industrial. As 

novas tecnologias estão produzindo uma nova cultura  ‐ cada vez mais visual,   alterando a  forma de 

interagir com as pessoas, os objetos e o meio ambiente (CASTELLS, 2000; DZIEKANIAK; ROVER, 2012; 

PORTUGAL, 2013). 

Nas  duas  últimas  décadas  do  século  XX,  a  grande  maioria  das  sociedades  foram  afetadas  por 

transformações que constituíram um novo tipo de estrutura social, chamada de Sociedade em Rede. 

A rede está presente em todos os campos do saber, e a informação, sustentada pelas tecnologias de 

informação,  têm  criado  uma  interconectividade  generalizada  na  nossa  espécie.  Tem‐se,  assim,  a 

representação  de  um  novo  tipo  de  pensamento,  denominado  conexionista,  capaz  de  criar  novas 

formas  de  espaço  e  de  tempo,  além  de  novos  paradigmas  comunicacionais.  A  sociedade 

contemporânea tem presenciado um crescimento do acesso às informações por meio de tecnologias 

móveis,  como  celulares,  notebooks,  tablet’s,  dentre  outros,  e  tem  desejado,  cada  vez  mais,  a 

mobilidade, o que faz com que o aumento do acesso a estes recursos exija a criação de novas formas 

de  organização  das  informações.  O  avanço  da  internet,  juntamente  com  o  desenvolvimento  das 

Tecnologias  da  Informação  e  Comunicação  (TIC’s),  trouxe  para  a  educação  novas  ferramentas  de 

ensino e muitos desafios a serem vencidos. 

Desde o final da década de 1950, a Educação a Distância (EaD) vem fazendo uso das tecnologias na 

transmissão  de  conhecimentos  e  sua  evolução  está  diretamente  relacionada  ao  uso  destas 

tecnologias  no  decorrer  de  suas  gerações.  A  primeira  geração  teve  como  base  o  uso  da 

correspondência; a  segunda, o uso do  rádio e TV; a  terceira, do áudio/vídeo e  correspondência; a 

quarta, o  computador; enquanto que a atual, a quinta geração,  tem  como base a  internet. Para o 

século XXI, discute‐se o uso da  inteligência  artificial e da  realidade  aumentada. Para  cada  tipo de 
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material didático, é importante considerar as especificidades de acordo com o tipo de mídia utilizada. 

A mídia digital possui características e questões  tecnológicas próprias, como navegação,  interface e 

recursos hipermídia. Contudo, a utilização do livro didático em formato digital não tem acompanhado 

as mudanças  da  cultura,  das  formas  de  leitura  e  as  possibilidades  deste meio. O  texto  eletrônico 

carrega como premissa evolutiva a multilinearidade (ou não‐linearidade), contrária à  linearidade do 

texto  impresso,  de modo  que  não  há  razão  para  subjugar  o  texto  eletrônico  à mesma  lógica  do 

impresso  (FARBIARZ; FARBIARZ, 2011; PIRES, 2005; PARENTE, 2000; MAIA; MATTAR, 2007; MOORE; 

KEARSLEY, 2007, BATISTA, 2008). 

2 O LIVRO E A TECNOLOGIA 

É comum comparar a revolução eletrônica com a revolução de Gutemberg. Por certo, a reprodução 

de um texto que antes somente era possível de forma manuscrita foi transformada com a  invenção 

dos tipos móveis baseado na prensa: houve, por exemplo, uma redução no custo de produção, que 

passou  a  ser  diluída  nas  tiragens  e  no  tempo  de  reprodução.  Porém,  analisando  de  forma mais 

profunda, percebe‐se que a transformação não  foi tão absoluta. Um  livro manuscrito  (sobretudo, o 

dos séculos XIV e XV) e um livro pós‐Gutemberg baseiam‐se nas mesmas estruturas fundamentais – 

as  do  codex.  Ambos  são  compostos  por  folhas  dobradas  (o  que  determina  o  seu  formato),  são 

encadernados e possuem  identificações do  texto  como paginação, numeração,  índices e  sumários. 

Há, portanto, uma continuidade muito forte entre o manuscrito e o impresso (CHARTIER, 1998). 

O texto em tela cria uma organização e uma estruturação que não é igual a de um leitor de livro em 

rolo, manuscrito ou impresso. O fluxo do texto na tela, a perda da fronteira de encerramento do livro, 

os  textos  que  ela  carrega  e  a  possibilidade  de  embaralhar,  entrecruzar  e  reuní‐los  em memórias 

eletrônicas,  indicam que o do  livro eletrônico é uma revolução nas estruturas do suporte do  texto, 

assim como na maneira de ler. A leitura do texto eletrônico de um livro digital não deve ser avaliada 

sob a ótica de que o leitor está em busca de “um” caminho traçado pelo autor, mas sim, que é o leitor 

quem decide que caminho quer seguir, qual link quer percorrer e onde deseja clicar (CHARTIER, 1998; 

FARBIARZ, 2008). 

Abordando primeiramente a maneira de  ler, a história da prática da  leitura é também a história da 

liberdade  da  leitura.  A  civilização  passou  da  leitura  em  espaços  retirados  e  privados,  sentados  e 

imóveis, para a leitura em espaços abertos, em pé ou deitados. Agora, com os livros digitais, depara‐

216



 
 
 
 

 
 

se  com  usos, manuseios  e  intervenções  do  leitor  infinitamente mais  numerosos  e mais  livres. Ao 

mesmo tempo, o  leitor deixa de ser um personagem periférico da obra e passa a poder  intervir no 

coração  do  texto.  Presencia‐se  um  novo modo  de  lidar  com  a  informação,  em  que  a  hipermídia 

disponibiliza  sentidos  táteis,  visuais  e  sonoros  de  forma  bastante  fluída.  Quando  aliada  à  web, 

possibilita, ainda, uma comunicação interativa. (CHARTIER, 1998; PORTUGAL, 2013) 

Quanto  ao  suporte, percebe‐se que quando  recebe uma obra, o  leitor o  faz  em um determinado 

momento, em uma circunstância e de uma forma específica: mesmo inconscientemente, o leitor cria 

um  investimento afetivo. Cada  suporte carrega diferentes modos de percepção, hábitos culturais e 

técnicas de conhecimento, gerando outros significados para o  leitor. Os novos suportes eletrônicos 

apresentam diversas formas (computador de mesa, notebook, tablet, smartphone e leitores digitais) e 

usos que podem agregar novos sentidos e significados ao texto pelo leitor. Não existe texto sem um 

suporte logo não é possível haver compreensão de um texto sem a dependência da forma com que 

ele chega ao leitor (CHARTIER, 1998; FARBIARZ; FARBIARZ, 2010; CHARTIER, 1994).  

O  livro didático, proposto por  Jan Amos Comenius  (1592‐1670), em sua Didática Magna  (1627‐57), 

tinha o objetivo de superar o ensino artesanal e de natureza  individual para um ensino coletivo. Ele 

nasce com a perspectiva do conhecimento e da universalização do acesso à escola. Com a tecnologia, 

fica cada vez mais evidente que o autor não escreve um livro, e sim um texto que será lido.  Entre o 

texto produzido por ele e o que o leitor lê, há mediações, transformações e interferências de diversos 

profissionais. Especificamente, quando o assunto é a educação a distância, é preciso considerar que o 

material didático em  formato de  livro deve atender às características didáticas e pedagógicas desta 

modalidade. Além  do  texto  ser desenvolvido para  comunicar  e  dialogar  com o  aluno,  também os 

elementos gráficos do  livro didático, devem possibilitar uma  imersão virtual em  todo o sistema de 

navegação do  recurso. Atualmente, o  livro didático  impresso  é  a base  ‐ não o único  recurso  ‐ do 

planejamento e de toda a didática de ensino‐aprendizagem do curso na modalidade EaD. Porém, o 

livro didático necessita proporcionar, além do ensino, a  interação do professor com o estudante por 

meio do texto e da  interface, pois a aprendizagem somente ocorrerá por ação do estudante, sendo 

determinante neste processo o que o aluno irá fazer por meio do texto (CHARTIER, 1998; FARBIARZ; 

XAVIER; FARBIARZ, 2011; PRETI, 2010). 

A mídia, em  conjunto  com os métodos e desenho  instrucional,  interage  e  influencia os  alunos na 

forma que processam as informações, podendo resultar em diferentes aprendizagens. Diante disso, a 
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mídia pode ser definida por três elementos: sua tecnologia, seu sistema de símbolo e a capacidade de 

processamento  que  oferece,  sendo  a  tecnologia  a  característica mais  evidente  de  uma mídia. No 

entanto, o efeito principal da tecnologia em uma mídia está em permitir ou limitar suas outras duas 

capacidades, a do sistema de símbolos e o processamento. Quanto ao sistema de simbologia, a mídia 

pode ser estática e contínua, mas o sistema por si só, não é suficiente para descrever uma mídia e 

seus  efeitos  cognitivos,  pois  as  informações  não  são  apenas  representadas  na  memória,  e  sim 

processadas. Então, a capacidade de processamento de uma mídia pode complementar a do aluno, 

podendo facilitar as operações que o aluno é capaz ou até executar aquelas que o aluno ainda não 

possui ferramentas/conhecimento para realizar (KOZMA, 1991; TORI, 2010) 

Atualmente,  os  livros  eletrônicos,  chamados  de  e‐books,  podem  ser  altamente  interativos,  com 

recursos de vídeos, voz, animação, marcação, escrita e edição. Contudo, se o livro didático digital não 

acompanhar as mudanças culturais dessa nova sociedade, assim como as novas formas de leitura, de 

relação e interação com esse novo suporte, o recurso será subtilizado e limitado em seu potencial. E 

pensando que a forma, assim como as informações visuais carregam percepções e sentidos, entende‐

se que o trabalho do designer é determinante neste processo de mediação entre o professor, o aluno 

e o conteúdo. 

3 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E DESIGN 

As  exigências  da  atual  sociedade  impulsionaram  a  relação  entre  educação  e  tecnologia.  Essas 

exigências podem ser caracterizadas, como a diversidade na opção de escolhas para os indivíduos; a 

inclusão  social e digital; o  respeito  às diferentes  culturas;  as novas  formas de  ensinar e  aprender, 

mediadas  pelas  TIC’s;  a  flexibilização  nos  processos  sociais,  com  a  quebra  do  paradigma  entre  o 

tempo e espaço; a potencialidade da  internet, com a rapidez no acesso à  informação e a constante 

atualização,  que  incorpora  a  necessidade  de  estar  aberto  ao  novo  e  à  educação  permanente 

(NAKASHIMA et al. 2009; CALDAS et al., 2011).  

O  grande  avanço  tecnológico  atual,  acompanhado  das  mudanças  culturais,  demanda  que  nossa 

educação incorpore e acompanhe em suas práticas e teorias novas formas de ensino‐aprendizagem, 

que  potencializem  o  uso  de múltiplas  linguagens  e  que  promovam  a  comunicação  entre  aluno  e 

conteúdo de forma inovadora.  
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A aprendizagem é um processo  contínuo, pessoal e que  implica mudanças. A  teoria dos estilos de 

aprendizagem  leva  em  consideração  essas  exigências  da  atualidade,  conforme  as  competências  e 

habilidades  pessoais,  ampliando  as  formas  de  aprender.  As  tecnologias  incluem  pessoas  com 

diferentes estilos de aprendizagem, possibilitando o desenvolvimento de objetos que abrem novos 

caminhos  para melhorar  o  processo  educativo;  colaboram  para  a  reflexão  e  desenvolvimento  do 

espírito  crítico,  quebrando  as  barreiras  entre  o  ambiente  escolar  e  o  mundo  exterior;  além  de 

contribuírem para uma integração consciente e inovadora. Essa perspectiva está intimamente ligada à 

nova  cultura  visual  que  está  se  formando.  O  impacto  que  as  formas  visuais  de  expressão  estão 

desempenhando  sobre a  sociedade  contemporânea precisa  ser absorvido pela educação, que  terá 

como  grande  desafio  ensinar  seus  alunos  a  partir  dessa  perspectiva  (NAKASHIMA,  et  al.,  2009; 

NAKASHIMA; AMARAL, 2006; FREEDMAN, 2003).  

O livro didático, para que seja efetivo em sua função, deve ser produzido seguindo uma metodologia 

pedagógica  e  tecnológica  adequada  a  sua  natureza  e  proposta.  E,  em  se  tratando  de  EaD,  há 

especificidades que devem  ser  incorporadas a este  recurso.   O primeiro ponto é a necessidade de 

uma  equipe  multidisciplinar,  com  um  trabalho  colaborativo  de  diversos  profissionais  junto  ao 

professor da disciplina para o desenvolvimento do  livro didático. O segundo ponto é que o texto do 

livro didático difere do texto científico e de livros comuns. O texto didático tem o objetivo de ensinar 

e a função do material didático é a aprendizagem de quem estuda sem a presença física do professor. 

Diante  disso,  há  características  e  especificidades  na  elaboração  do  texto  que  precisam  ser 

incorporadas no planejamento, tais como o diálogo, a antecipação de possíveis dúvidas, a provocação 

de  questionamentos,  proporcionar  conexões  com  outros  conteúdos,  dentre  outros.  Por  ultimo,  é 

preciso  destacar  que  a  produção  do  livro  didático  requer  a  união  dos  conhecimentos 

pedagógicos/educacionais  com  os  técnicos/gráficos  de  apresentação  do  conteúdo.  Ambos  estão 

associados  e devem  ser  elaborados  conjuntamente, de  acordo  com os princípios  epistemológicos, 

metodológicos  e  políticos  explicitados  no  projeto  pedagógico  do  curso,  de  modo  a  facilitar  a 

mediação entre professor e aluno e a construção do conhecimento (MEC, 2007; PRETI, 2010). 

Acredita‐se na visão interdisciplinar do design que tem potencial para trabalhar conjuntamente com 

diversas áreas, com o objetivo de compreender e desenvolver produtos e serviços que atendam as 

necessidades  da  sociedade.  Por  isso,  é  importante  que  esse  trabalho  dialogue  com  o  design  e 

educação para o desenvolvimento de  interfaces de TIC’s, especificamente e‐books, que promovam 
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aprendizado e experiências significativas para alunos. O design é um campo essencialmente híbrido, 

que opera a junção entre corpo e informação, entre artefato, usuário e sistemas. Diante dessa visão, 

como o meio que proporciona a comunicação entre as pessoas, os produtos e o mundo em que se 

vive,  se  faz  importante pensar o  design dentro desse  contexto, ou  seja, do  design  de  informação 

(CARDOSO, 2012). 

Como área relativamente nova, o design da  informação tem o desafio de desenvolver novas formas 

de  apresentação  das  informações,  de  maneira  a  incorporar  as  novas  demandas  da  sociedade 

contemporânea  e  possibilitar  seu  uso  pelas  pessoas  com  eficiências  e  eficácia.  Seus  objetivos 

envolvem o desenvolvimento de documentos compreensíveis, precisos e de rápida recuperação, de 

fácil transformação em ações efetivas, além de projetar  interfaces através de equipamentos fáceis e 

agradáveis (HORN, 1999).  

Pode‐se  entender  que  o  design  de  informação  tem  a  responsabilidade  de  transformar  dados  em 

informação  significativa. Embora  sejam palavras usadas como  sinônimos, dados e  informações não 

são a mesma coisa. A informação exige mais trabalho para ser criada e comunicada, pois possui mais 

valor. Relacionando ao contexto da educação, seria transformar informações em conhecimento e em 

aprendizado.  Conhecimento  é  um  processo  dinâmico  de  interpretação  e  de  reelaboração  das 

informações a que são concedidos sentidos e significados pelo processo de comunicação. Contudo, 

não  se  pode  esquecer  a  importância  de  tentar  entender  quem  é  o  público  alvo,  quais  são  suas 

necessidades,  interesses,  expectativas  e  descobrir  a maneira  de  chegar  até  ele  (PORTUGAL,  2013; 

DELEUZE, 1998). 

Ainda dentro deste contexto, não se pode deixar de abordar um pouco sobre o design de Interação. É 

importante  e  totalmente  necessário  para  as  características  atuais  da  sociedade,  que,  ao  projetar, 

deve‐se ter como objetivo a criação de novas e boas experiências  interativas, além da transferência 

da  informação. O  contato  com  as mídias  interativas  não  significa  adquirir  informação  e  sim  criar 

experiências. Cada  indivíduo carrega experiências que adquiriu em seu  tempo de vida, que podem 

interferir  positivamente  ou  negativamente  na  aquisição  de  novos  conhecimentos.  As  boas 

experiências possuem duas  características  fundamentais:  continuidade e  interação. A  continuidade 

está relacionada ao indivíduo, uma vez que as experiências passadas influenciam qualitativamente as 

experiências  atuais  e  futuras.  Já  a  interação  está  relacionada  ao  ambiente,  cujas  experiências 

correntes  surgem  da  interação  entre  vivências  passadas  e  a  situação  atual.  Assim,  quando  os 
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componentes  internos  (relacionados  ao  indivíduo)  interagem  adequadamente  com  os  externos 

(relacionados ao ambiente), tem‐se a experiência completa que modifica tanto o indivíduo quanto o 

contexto no qual ele está inserido (PORTUGAL, 2013; DEWEY, 1963, apud PORTUGAL, 2013).  

Vale  ressaltar,  que  a  comunicação  entre  a  fonte  (conteúdo)  e  o  receptor  (aluno)  está  totalmente 

associada à forma de apresentação do conhecimento, e o design, com sua raiz interdisciplinar e com 

foco na sociedade. Esse por sua vez tem um papel central de criador de TIC`s capazes de possibilitar 

novas e boas experiências, de transcender o material e criar experiências através de um dispositivo 

(HASSENZAHI; 2001). 

4 DISCUSSÃO 

A tecnologia e suas novas possibilidades de comunicação têm proporcionado à educação avanços em 

recursos e acessos que estão mudando a maneira de ensinar e a forma de aprender. No entanto, a 

educação ainda necessita refletir e  incorporar a articulação entre textos,  imagens e outros recursos 

em  seus métodos  de  ensino.  Neste  sentido,  o  design  tem muito  a  contribuir  como  produtor  de 

imagem e linguagem.  

A educação a distância exige que o material didático seja projetado  tendo como princípio básico o 

diálogo com o aluno, minimizando a ideia de afastamento entre professor e aluno. Nos últimos anos, 

a educação a distância tem viabilizado experiências cada vez menos distantes entre aluno e professor. 

Em  contrapartida,  as  mudanças  culturais  que  a  tecnologia  tem  criado  devem  ser  estudadas  e 

incorporadas como método para proporcionar uma maior aproximação da educação com seu aluno, 

que vive permeado por dispositivos eletrônicos que modificaram sua  forma de relacionar‐se com o 

meio. 

Os  recursos multimídias  criam uma  rede de  comunicação que  explora os diversos  sentidos do  ser 

humano, exigindo o desenvolvimento de artefatos que não se preocupam somente com o conteúdo, 

mas que geram experiências de  interação com o usuário. No que se  refere a educação a distância, 

esse pode ser um diferencial na experiência de aprendizagem, pois o diálogo, que é fundamental para 

essa modalidade, ganha um aliado que pode fortalecer e até tornar mais real a figura do professor  Ao 

mesmo tempo, ao falar de recurso digital, não se fala de um suporte fechado e único, mas de várias 

possibilidades de dispositivos de acesso, tais como: smartphones, tablets, leitores digitais, notebooks, 

etc.  Pensar  em  livro  digital  é  pensar  nessas  diferentes  formas  de  acesso,  assim  como  nas 
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possibilidades de modo de leitura. Em contrapartida, esse recurso permite aos designers libertarem‐ 

se da forma fechada, criando o desafio de projetar a experiência de interação. 

Assim, entende‐se que a produção de um  livro digital não  se  resume numa mera  transposição de 

conteúdo para esse novo suporte, uma vez que  isso se caracterizaria como uma subutilização desse 

novo  sistema.  A  sociedade  contemporânea,  assim  como  as  mudanças  de  comunicação  que  as 

tecnologias têm promovido, requer um novo olhar, pensar e projetar para esta mídia. A experiência 

que a sociedade construiu com o livro em rolo, manuscrito e impresso são totalmente diferentes da 

experiência  que  o  e‐book  tem  a  proporcionar.  Todavia,  para  que  ela  seja  uma  experiência 

enriquecedora, não  se pode continuar  somente  transpondo conteúdo: é  fundamental  fazer uso de 

ciências do design no que tange à comunicação, ao visual, à identidade e à informação atrelando‐os 

aos novos caminhos que a tecnologia possibilita. 

É  precisamente  neste  contexto  ‐  o  de  transformar  a  informação  em  conhecimento  e  de  tornar  o 

ambiente inteligível por meio de seu pensamento sistêmico ‐ que o design tem o seu maior desafio. 

Com  suas  técnicas, métodos  e  raiz  interdisciplinar, o design pode  contribuir na  construção de um 

novo  produto,  capaz  de  atender  às  necessidades  e  desejos  da  sociedade  de  informação, 

independente  do  suporte.  Por  fim,  esse  novo  panorama  da  educação  sugere  que  o  design  pode 

contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade menos desigual, afinal, não existe design que 

não tenha como foco principal o usuário reforçando em muito o seu caráter social. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É  inegável  o  quanto  essa  nova  realidade  tecnológica  representa  uma  grande  possibilidade  de 

disponibilizar  recursos que venham a contribuir com a aprendizagem. Essa perspectiva é verificada 

principalmente quando os padrões  tradicionais de ensino  (professor e aluno em  sala de aula)  têm 

dividido espaço com a educação à distância. Esse contexto também se mostra como um campo fértil 

para  a  atuação  do  designer,  por  ser  um  profissional  extremamente  importante  na  estruturação  e 

elaboração do material didático destinado à educação à distância. 

Finalmente, conclui‐se que há muito que pesquisar, sobre como essas novas possibilidades de diálogo 

entre professor e aluno afetam esses usuário em um ambiente de aprendizagem. Também não  se 

pode deixar de mencionar as inúmeras e novas formas de atuação do designer nesse novo momento 
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da educação. Sua contribuição, além representar novas frentes de trabalho, também representa uma 

forma de contribuição para oferta de uma educação de qualidade e de longo alcance. 
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*

RESUMO&!

O! projeto! tem! como! objetivo! envolver! as! temáticas! e! habilidades! trabalhadas! nos! cursos! de! design,! com!
métodos! e! teorias! da! educação! voltada! a! projetos.! O! ensino! e! treinamento! para! profissionalização! dos!
graduandos! em! design,! com! foco! em! tecnologias! de! fabricação,! tem! sido! foco! de! projetos! impactantes! e!
inovadores!na!última!década,! em!parte,! graças!à!utilização!da! internet,! ao!desenvolvimento!em!conjunto!de!
projetos!abertos!e!também!devido!ao!acesso!a!tecnologias!de!simulação!CAD/CAM!e!impressão!3D.!A!pesquisa!
de!materiais! poliméricos! e! de!maquinários! para! a! produção! de! protótipos,! neste! caso! específico,! através! de!
rotomoldagem!e!vácuo!formagem,!foram!utilizados!como!tema!para!o!desenvolvimento!de!projetos!de!design!
com! foco! em! tecnologias! de! conformação! de! polímeros.! Estes! processos! de! moldagem! são! comumente!
utilizados!pela! indústria!na!produção!de!bens!de! consumo!e,!nesta!proposta,! serão!objeto!de!estudo!para!o!
desenvolvimento!de! tecnologias!desenvolvidas!pelos! alunos!de!design!para! construção!de!protótipos.! Foram!
abordados,!ao!decorrer!de!dez!meses,!!todas!as!fases!do!processo!de!design!necessário!para!o!desenvolvimento!
do!maquinário,! obstáculos! transpostos! e! temáticas! atuais! como!os!movimentos! “DIY”! (Faça! você!mesmo),! e!
“Open! Source! Projects”! (! Projetos! compartilhados)! dentro! do! NUVEN! (Núcleo! de! Virtualidade! e! Ensaios)! do!
Instituto! de! Artes! e! Design! da! UFJF.! O! laboratório! foi! criado! para! ser! uma! base! para! o! desenvolvimento! da!
criatividade! ligada! à! tecnologia! e! pautado! pelos! processos! de! design.! O! projeto! das! tecnologias,! que! será!
disponibilizado!para!uso!geral,!já!foi!prototipado!e!classificado!em!premiações!nacionais!de!design.!
!

PALAVRASECHAVE&:!Ensino,!design,!tecnologia,!polímeros&
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ABSTRACT!*

The*project*aims*to*involve*the*themes*and*skills*worked*on*the*design*courses,*with*methods*and*theories*of*

projects*focused*at*education.*The*education*and*training*for*the*professionalization*of*students*in*design,*

focusing*on*manufacturing*technologies,*has*been*the*focus*of*impactful*and*innovative*projects*in*the*last*

decade,*partly*thanks*to*the*use*of*the*internet,*the*joint*development*of*open*projects*and*also*due*to*access*to*

simulation*technologies*CAD*/*CAM*and*3D*printing.*The*research*of*polymeric*materials*and*machinery*for*the*

production*of*prototypes*in*this*particular*case,*through*rotational*molding*and*vacuumQforming,*were*used*as*

the*theme*for*the*development*of*design*projects*with*a*focus*on*polymer*shaping*technologies.*These*molding*

processes*are*commonly*used*by*industry*to*produce*consumer*goods,*and*in*this*proposal*will*be*subject*of*

study*for*the*development*of*technologies*developed*by*design*students*to*build*prototypes.*Were*addressed,*

the*course*of*ten*months*every*stage*of*the*design*process*necessary*for*the*development*of*machinery,*current*

transposed*and*thematic*obstacles*as*"DIY"*movement*(Do*it*yourself),*and*"Open*Source*Projects"*(shared*

projects)*within*the*NUVEN*(Core*Virtuality*and*Testing*Lab)*of*the*Institute*of*Arts*and*Design*UFJF.*The*lab*was*

created*to*be*a*basis*for*the*development*of*creativity*linked*to*technology*and*guided*by*design*processes.*The*

design*of*the*technologies*that*will*be*available*for*general*use,*has*already*been*prototyped*and*ranked*

national*design*awards.*

*

KEY+WORDS!:*Teaching,*design,*technology,*polymers.*

1&APRESENTAÇÃO&

O! Projeto! ETC! (Educação,! Tecnologia! e! Ciências)! teve! como! objetivo! a! construção! de! material!

didático,! prático! e! teórico,! sobre! termoplásticos! e! técnicas! de! vácuo! formagem! e! roto!moldagem,!

afim!de!tornar!mais!dinâmico!o!ensino!desses!materiais!e!processos!nas!escolas!e!universidades.!!

Foram! estudados! e! catalogados! os! diversos! tipos! de! termoplásticos,! e! os! tipos! de! máquinas! que!

trabalham! com! os! processos! de! conformação! de! termoplásticos! em! estado! intermitente! entre! o!

sólido!e!o!líquido,!através!de!vácuo!formagem,!ou!de!rotomoldagem.!!

IAD&–&UFJF&(Instituto&de&Artes&e&Design&da&Universidade&Federal&de&Juiz&de&Fora)&

“O!que!melhor!define!e!singulariza!o!Projeto!Pedagógico!do!Instituto!de!Artes!e!Design!é!o!fato!do!amplo!
repertório! da! cultura! criativa! contemporânea! constituir! a! coluna! vertebral! da! estrutura! curricular! de!
todos!os!cursos!que!oferece,!eixo!a!partir!do!qual!são!alimentados!os!focos!irradiadores!de!seus!estudos!
interdisciplinares.!
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O!IAD!coloca!a!criação!no!centro!de!seu!projeto!pedagógico,!quer!se!aplique!à!aprendizagem!de!saberes,!
ao! desenvolvimento! de! competências,! à! aquisição! de! habilidades! ou! à! potencialização! da! formação!
artística.! É! dessa! maneira! que! pretende! preparar! os! estudantes! para! o! exercício! de! funções!
indispensáveis!à!sociedade!relacionadas!ao!campo!da!Arte!e!Cultura!em!geral.!!Propõe`se,!então,!a!atuar!
como!um!espaço!de!reflexão!e!intercâmbio,!buscando!o!desenvolvimento!de!competências!criativas.!

Os!projetos!pedagógicos!dos! cursos!que!oferece! têm!o!objetivo!de!promover!um!conjunto!de!valores!
comuns:! a! capacidade! de! iniciativa! e! de! invenção,! a! autonomia,! o! conhecimento,! o! espírito! crítico,! a!
autenticidade! pessoal! e! a! consciência! social;! valores! entendidos! como! fundamentais! à! formação! do!
profissional!que!pretende!atuar!criativamente!em!diferentes!áreas.”!(http://www.ufjf.br/iad).!

O! instituto! de! Artes! e! Design! tem! o! objetivo! de! reunir! cursos! que! possuem! em! seu! cerne! a!

criatividade,! as! artes! e! a! tecnologia.! Em! sua! estrutura! ele! abriga! o! curso! de!música,! cinema,! artes!

plásticas,! licenciatura! em! artes,! design! e! moda.! Sua! estrutura! de! formação! se! baseia! na!

interdisciplinaridade!entre!essas!áreas,!com!o!objetivo!de!uma!troca!enriquecedora!de!conhecimento!

entre! futuros! profissionais! que! venham! a! trabalhar! com! a! criação,! principalmente! baseada! na!

criatividade.!

O&Curso&de&Design&

Dividido!em!dois!ciclos,!o!Bacharelado!Interdisciplinar!em!Artes!Design!oferece!duas!formações!com!

características! distintas,! sendo! o! primeiro! ciclo! caracterizado! pela! sua! interdisciplinaridade! e! o!

segundo!ciclo!pelo!seu!caráter!de!especialização.!

O!primeiro!ciclo!possui!uma!grade!curricular!ampla!que!possibilita!o!estudante!transitar!entre!áreas!

como! cinema,! design,! moda,! e! artes! plásticas.! Cada! aluno! pode! construir! parte! da! sua! formação!

baseada!na!sua!área!de!interesse,!reunindo!conteúdos!de!maneira!diversa.!!

Terminado! o! primeiro! ciclo,! o! estudante! pode! escolher! continuar! no! curso! e! passar! a! cursar! o!

segundo!ciclo!e!ao!final!se!formar!no!bacharelado!em!sua!principal!área!de!interesse.!

Apresentação&dos&TP's&

Treinamentos!profissionais,!ou!TP´S,!são!um!tipo!de!bolsa!oferecida!pela!universidade,!que!tem!uma!

dinâmica! diferente! das! monitorias! ou! das! iniciações! científicas.! Sua! característica! é! preparar! o!

universitário,! de! maneira! mais! prática,! para! o! mercado! profissional! a! partir! de! dinâmicas! que!

trabalham!e!acrescentam!novos!conhecimentos!aos!estudantes,!complementando!a!vivência!de!sala!

de!aula!com!atividades!práticas!ou!de!desenvolvimento!de!projetos.!!!
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Justificativa&da&proposta&

Todo!o!trabalho!se!baseia!na!carência!de!material!didático!sobre!processos!de!fabricação!e!materiais!

poliméricos! para! estudantes! de! design.!Utilizamos! como! referência! para! este! trabalho! as! obras! de!

ASHBY/JOHNSON!(2010)!e!LEFTERI!(2010)!que!se!propõem!a!diminuir!a!distância!entre!a! linguagem!

dos! conhecimentos! técnicos! das! linguagens! de! materiais! e! processos! e! a! linguagem! criativa! dos!

cursos!de!design.!Construir!um!resumo!que!reunisse!as!informações!essenciais!para!iniciar!os!alunos!

nos! estudos! sobre! polímeros! era! fundamental,! e! também! era! necessário! tornar! mais! acessível! a!

obtenção!de!maquinário!para!a!prática!dos!processos!de!vácuo!formagem!e!rotomoldagem.!!

2&OBJETIVOS&

O!principal!objetivo!dos!TP’s!é!a!construção!de!material!didático,!prático!e!teórico,!sobre!polímeros!e!

dois!de!seus!processos!de!conformação,!a!vácuo!formagem!e!a!rotomoldagem.!

3&METODOLOGIA&DO&DESENVOLVIMENTO&

Para!que!se!conseguisse!concretizar!os!objetivos!era!necessário!traçar!uma!metodologia!projetual.!O!

método!utilizado!nesse!treinamento!foi!o!Metaprojeto,!utilizando!as!abordagens!já!bem!relatadas!e!

testadas!de!MORAES!(2010)!e!BONSIEPE!(2012).!Fugindo!do!tradicional!método!projetual!do!design!

industrial,! que! tem! suas! etapas! já! bem! delimitadas! de! forma! cartesiana! com! hierarquias! e! rigidez!

usual,! o!metaprojeto! trabalha! principalmente! com! o! feedback! das! etapas! formais! do! processo! de!

design!de!forma!menos!engessada.!Ainda!assim,!foram!utilizadas!técnicas!tradicionais!do!processo!de!

desenvolvimento!de!produtos!e!do!design!industrial!como!visto!em!BAXTER!(1995)!e!BURDEK!(2005)!

e!LOBACH!(2001).!Assim,!essa!abordagem!é!mais!adequada!para!os!alunos!do! IAD,! já!acostumados!

com!metodologias!de!artes!visuais,!comumente!mais!flexíveis!e!dinâmicas,!sem!negligenciar!aspectos!

técnicos!inerentes!ao!desenvolvimento!deste!tipo!de!objeto.!

4&APRESENTAÇÃO&DO&DESENVOLVIMENTO&

Dois!principais!objetivos!deveriam!ser!cumpridos:!a!produção!de!um!cartaz!didático!sobre!polímeros!

e!processos!de! conformação!de! termoplásticos;! e! a!produção!de!protótipos!de!duas!máquinas,! de!

vácuo!formagem!e!rotomoldagem!a!frio.!
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Esses! dois! objetivos! englobavam! áreas! diferentes! dentro! do! design,! sendo! o! cartaz! um! produto!

gráfico,!e!os!protótipos!um!elemento!do!design!de!produto.!Mesmo!se!tratando!de!áreas!diferentes!

dentro! do! design! os! dois! objetivos! seguiram! as! mesmas! etapas! dentro! do! método! projetual,!

respeitando!algumas!peculiaridades!em!certas!etapas!do!desenvolvimento.!

Para!ambos,!foi!necessária!uma!ampla!pesquisa!sobre!o!que!já!havia!sido!feito!do!assunto,!ou!seja,!

um!levantamento!de!dados!com!análise!do!estado!da!arte!e!da!técnica.!Posteriormente,!uma!análise!

crítica! que! reunisse! as! características! que! em! tais! projetos! eram! interessantes.! Para! ser! feito! uma!

análise!mais!clara,!o!recurso!utilizado!foram!os!gráficos,!conhecidos!como!estrelas.!Esses!gráficos!são!

construídos!a!partir!das!principais!características!que!deveriam!ser!atendidas!para!o!projeto.!Assim!

cada! exemplo! analisado! recebia! notas! específicas! para! cada! ponto! do! gráfico! de! acordo! com! os!

próprios! relatos! encontrados! pelos! desenvolvedores! e/ou! usuários! dos! maquinários! estudados.!

Visualmente!esse!tipo!de!análise!é!muito!mais!interessante,!pelo!fato!de!sua!criação!de!dados!torná`

lo!mais!fácil!de!ser!processada!e!discutida.!(FIGURA!01).!

Figura!01!–!exemplos!de!avaliação!de!maquinário!por!gráficos;!
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Posterior! à! seleção! dos! melhores! exemplos! a! serem! seguidos,! foram! geradas! alternativas! que!

conseguissem! reunir,!da!maneira!mais!eficiente!possível,! as! características! selecionas.!Dentre!essas!

gerações! foram! escolhidas! as! opções! que! dariam!prosseguimento! ao! processo,! e! sairiam! do! papel!

para! o! computador! (FIGURA! 02).! A! criação! de!modelos! e! protótipos! virtuais! foi! essencial! para! os!

testes! mecânicos,! e! estéticos,! tanto! das! máquinas! quanto! do! cartaz.! Ainda,! o! processo! de!

desenvolvimento!CAD/CAM!levou!em!consideração!a!produção!das!máquinas!em!diversos!processos!

como,!por!exemplo:!corte!a!laser,!corte!a!router,!corte!a!água;!!

Figura!02!–!alternativas!selecionadas!para!desenvolvimento!CAD/CAM;!

!
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Foram!gerados!os!modelos!que!se!tornariam!os!protótipos,!e!suas!opções!nos!materiais!em!que!eles!

poderiam! ser! produzidos.!O!próximo!passo! era! torná`los! fisicamente! reais,! tanto!o! cartaz! como!as!

máquinas,! porém! cada! um! com! seu! processo! especifico! de! produção.! Para! o! cartaz! o! processo!

utilizado! foi! à! impressão!em!offset.*Para!as!máquinas,! após!a! suas!especificações! feitas,!o!próximo!

passo!era!o!corte!a! laser!das!peças!que! seriam!montadas! (FIGURA!03).!Este!processo! foi!escolhido!

devido!ao!acesso!à!tecnologia!dentro!da!Universidade!Federal!de!Juiz!de!Fora.!

Figura!03!–!corte!a!laser!das!peças;!
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Com!o!cartaz!impresso,!e!depois!das!máquinas!devidamente!montadas,!os!objetivos!do!treinamento!

se!concluíram,!e!assim!trouxeram!alguns!frutos,!como!a!sua!classificação!em!um!concurso!de!design!

promovido! pelo! Sebrae! (FIGURA! 04).! A! montagem! dos! protótipos! requer! o! encaixe! das!

submontagens!que!são!formadas!a!partir!da!colagem!das!peças!cortadas!a!laser.!Foi!utilizada!cola!de!

madeira!já!que!os!protótipos!foram!cortados!em!MDF!de!6mm!de!espessura.!

!

Figura!04!–!Cartaz!e!Renders!para!o!IV!Prêmio!Sebrae!Minas!Design;!
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5&CONCLUSÕES&

Depois! de! concluídos! os! objetivos,! percebesse! que! ao! final! do! trabalho,! é! possível! tornar! o!

aprendizado! sobre! processos! e! materiais! mais! interessante! e! dinâmico! para! alunos! tanto! de!

universidades! como! de! ensino! básico.! O! resultado! foi! a! construção! de! cartazes! que! explicam! os!

processos! e! resumem!os!polímeros!que! comumente! são!usados!pela! indústria.!A! concretização!do!

projeto! das! máquinas! de! vácuo! formagem,! e! de! rotomoldagem,! que! podem! ser! fabricadas! com!

recursos!limitados,!a!partir!de!um!projeto!aberto!com!utilização!de!arquivos!CAD/CAM,!fazem!parte!

também!dos! resultados.!Concluímos!que!é!possível! tornar!mais!acessível!o! contato!dos!estudantes!

com!esses!tipos!de!processos!e!materiais!tanto!em!âmbito!escolar!como!em!universitário.!
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Com! esse! projeto! concluído,! pequenos! escritórios! de! design,! universidades! e! escolas! poderão! ter!

acesso!à!um!material!que!funciona!na!prática,!da!produção!para!o!mercado!de!protótipos!e!modelos,!

como!também!na!parte!didática!do!âmbito!escolar.!O!material!didático!exerce!papel! importante!na!

aprendizagem! por! projeto,! englobando! conceitos! de! engenharia,! montagem,! física,! materialidade,!

além!de!processos!de!manufatura.!Sua!utilização!abre!caminho!para!novas!propostas!e!avaliações!que!

poderão!ser!melhor!estudadas!em!oportunidades!futuras.!
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Resumo 

Neste artigo apresentaremos o seminário ENTREMEIOS: MODOS DE VIDA E PRÁTICAS CRIATIVAS NA CIDADE, e seus                
desdobramentos práticos e teóricos. Relacionaremos questões levantadas durante o seminário aos questionamentos            
formulados pelos pesquisadores do LaDA (Laboratório de Design e Antropologia, ESDI/UERJ). A temática do evento               
aliou design e antropologia a processos de acelerada transformação urbana, pelos quais a cidade do Rio de Janeiro                  
vem passando nos últimos anos. Com intuito de ampliar nossa rede de pesquisa, buscamos, como proposta, entrar                 
em contato com agentes culturais e comunitários, pesquisadores, artistas, arquitetos ou cientistas sociais que              
possuíssem interesses similares aos nossos.  
Os projetos e pesquisas ali contidos levantaram questões sobre o espaço da cidade e suas práticas criativas,                 
relacionando-as a movimentos sociais, pesquisas acadêmicas, processos coletivos e iniciativas colaborativas. A partir             
do material que os participantes expuseram suas reflexões foi possível entender os caminhos apontados no evento e                 
avançar numa discussão pública, sobre e no espaço público. Após o evento criamos diversos processos de análise e                  
associações sobre os conteúdos expostos no seminário, dos quais se levantou 7 pontos aqui apresentados: Design                
como "Meio", Projetar "com" ≠ projetar "para", Processo em foco, Designer em campo, Designer ativista,               
Descontrução da cidade e Alternativas de mercado. 
Visamos estabelecer e relacionar neste artigo os levantamentos do seminário com as pesquisas do laboratório,               
levando em conta que são reflexões para um apontamento do futuro do design e suas práticas no cotidiano público                   
da cidade. 
Palavras-Chave: Práticas criativas, Espaço Público, Políticas sociais  

 

Abstract  

In this paper we will present the seminar Entremeios: ways of life and creative practices in the public life of the city,                      
and its practical and theoretical developments. We will relate issues raised during the seminar to questions                
formulated by researchers from LaDA (Laboratory of Design and Anthropology, ESDI / UERJ). The event theme allied                 
design and anthropology to accelerated urban transformation processes, for which the city of Rio de Janeiro has                 
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experienced in recent years. In order to enlarge our research network, we seek, as proposed, contact cultural agents                  
and community, researchers, artists, architects and social scientists who possessed similar interests to ours. 
Projects and research contained therein raised questions about the city space and their creative practices on the                 
social movements, academic research, collective processes and collaborative initiatives. Based on the material that              
participants exposed their reflections was possible to understand proposed paths in the event and advance a public                 
discussion on and in public space. 
After the event we created several analysis processes and associations on the contents exposed in the seminar, of                  
which we found 7 points presented here: Design as "intermediary", Designing "with" ≠ designing "To", Process in                 
focus, Designer at fild,  Activist Designer, Deconstruction of the city and Business  Alternatives. 
We aim to establish and relate in this paper the understandings of the seminar to the laboratory research, considering                   
that it is the future's guide of reflections to design and practices in the public life of the city. 
Key-Words: Creative practices, public space, social policies 
 

 

1 - INTRODUÇÃO 

O seminário 

O Seminário “Entremeios: modos de vida e práticas criativas na cidade” organizado pelo LaDA              

(Laboratório de Design e Antropologia) da Esdi/UERJ foi realizado no mês de agosto de 2014 no CCD                 

(Centro Carioca de Design) sob o edital Pró-Design do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. O               

LaDA, que investiga as possibilidades de combinação entre os modos de produção de conhecimento              

em design e em antropologia, nasceu no ano anterior usando a cidade como espaço de pesquisa,                

enxergando a necessidade do designer sair do conforto do seu escritório e ir a campo como o faz o                   

antropólogo.  

 

A existência do "Entremeios" não se restringe aos quatro dias de seminário: se insere na pesquisa em                 

andamento “Laboratório de Design e Antropologia: etnografia, desenho, cartografia e projeto da/na            

cidade” realizada numa parceria entre a Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade do              

Estado do Rio de Janeiro (Esdi/UERJ), através das professoras pesquisadoras Zoy Anastassakis            

(designer e antropóloga) e Barbara Szaniecki (designer) e o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da                

Universidade Federal do Rio de Janeiro (IFCS/UFRJ), através da professora pesquisadora Karina            

Kuschnir (antropóloga). 

 

“Entremeios” pretendeu ser, para além de seu formato de seminário, um ‘disparador de diálogo’ com               

outras instituições de ensino e pesquisa, assim como com profissionais, com parceiros variados e com               

o poder público a partir da interação entre design e antropologia urbana. Ao longo de quatro dias                 

ocupou-se o CCD, com uma programação que reuniu debates não somente sobre design, mas              

também antropologia, arquitetura e urbanismo, artes e suas interseções. Assim, sua realização foi             
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motivada em promover um momento de conexão entre pesquisa e atuação sobre e em um território                

específico que é o centro da cidade do Rio de janeiro, em particular no eixo Largo de São Francisco –                    

Praça Tiradentes – Lapa que vem passando por importantes transformações urbanas. 

 

Os participantes do seminário foram convidados a refletir sobre essas transformações e sobre             

possibilidades de intervenção por meio do design. Além disso, a realização do seminário possibilitou              

um momento de articulação entre uma rede de pesquisadores nacionais e internacionais para o              

compartilhamento de algumas experiências criativas-projetuais e trocas de pontos de vista sobre as             

mesmas. No caso do Brasil, as pesquisas em curso que pretendemos conectar são aquelas realizadas               

pelo LaDA e as desenvolvidas por laboratórios de pesquisa com quem temos dialogado a partir de                

algumas premissas em comum. 

 

É importante registrar que enquanto as atividades de apresentação e debate foram realizadas dentro              

do CCD, as oficinas e o Lab aconteceram prioritariamente fora dele, nas ruas e nas praças do centro                  

da cidade. Essa relação imediata com o entorno urbano para além do espaço institucional se afirmou                

como característica central do “Entremeios”.  

 

Análise 

No dia final do seminário foi proposta uma atividade que reunia todos os participantes que estiveram                

presentes, incluindo palestrantes e ouvintes, a fim de fazer um levantamento das temáticas e              

assuntos discutidos e, a partir deste levantamento, promover nova discussão, apontando           

questionamentos para levarmos após o encerramento do evento. 

 

Nos meses seguintes ao evento, além utilizar do que foi falado no último dia, adotamos diversos                

processos de análise e associações sobre os conteúdos expostos no seminário. Relacionamos suas             

temáticas, territorialidade, objetivos e área de atuação, combinando e mapeando possibilidades de            

interseção. Desse levantamento emergiram 7 pontos aqui apresentados: Design como "Meio",           

Projetar "com" ≠ projetar "para", Processo em foco, Designer em campo, Designer ativista,             

Descontrução da cidade e Alternativas de mercado. 

 

Demonstramos aqui nossos posicionamentos a partir das discussões e relacionamos com a nossa             

vivência no campo, não só como designers, mas como cidadãos, com a proposta de que estes                
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funcionem como registro deste encontro e, além disso, afetem os leitores com questões pertinentes              

sobre o presente e o futuro do design.  

 

2 - Reflexões  

2.1 Design como "meio" 

O design como projeto, estabelece um traçado para um objetivo. Um objetivo concreto e decisivo,               

ainda que impermanente. Ao longo do tempo da utilização de suas ferramentas pode-se entender              

que também é possível utilizá-las com um outro fim, que não seja o alvo final, o objetivo. 

 

Síntese, organização, conceituação e metodologia projetual são ferramentas as quais o design traz             

consigo para concretizar por vezes objetivos bem diretos. Porém alguns dos projetos apresentados no              

"Entremeios", provocavam outras possibilidades de suas utilizações. E se o Design fosse utilizado             

como meio de estabelecer relações com as pessoas e os lugares e ajudasse a identificar               

oportunidades de projeto? 

 

Na apresentação da mesa-redonda de Fernanda Martins, que possui um trabalho de colaboração             

com ribeirinhos, caboclos e associação de mulheres em Belém do Pará, as ferramentas de design são                

utensílios para criar um entendimento dos próprios grupos. Para Fernanda, atuar em colaboração             

requer um outro posicionamento por parte do designer, o designer-autor sai de cena, aparecendo,              

assim, a figura deum designer-tradutor,  designer-mediador, designer-transformador. 

Em suas pesquisas em que ofereceu oficinas para estes grupos, gerou símbolos que os              

representassem. A utilização dos processos de design por esses grupos promove a reflexão e favorece               

a mobilização de base comunitária. Os processos revelaram conflitos e especificidades dos grupos,             

apresentando-os para si próprios de maneira simbólica construída por eles mesmos, resultando em             

um espaço de pertencimento. Ela levantou esses pensamentos após realizar em conjunto com esses              

grupos o desenvolvimentos de suas respectivas identidades visuais.  

 

Outros trabalhos também não utilizaram as ferramentas do design como final de suas cadeias              

produtivas. No projeto “Baixada Correndo Solta”, de Elaine Rodrigues, ela utilizou a representação             

visual tanto para a finalização do projeto quanto como instrumento de análise dos dados colhidos,               

evidenciando a capacidade do design como ferramenta de compreensão de dados e de incitação de               

novas questões não evidenciadas em dados escritos. A materialização é utilizada para concluir a              
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investigação, amadurecendo-a e esclarecendo-a, para assim chegar a um conceito, o qual será             

desenvolvido culminando em um objeto que corresponde ao final do processo e condiz com              

resultados formais e estéticos convencionalmente esperados em um projeto de design. 

Já no trabalho de Ísis Daou, “Designers + Prefeito: análise de um encontro”, ela produz, em seu                 

projeto de pesquisa, uma síntese visual do material textual que está analisando a fim de               

compreender melhor e comparar os discursos de vários interlocutores. 

 

Podemos observar, contudo, que o processo projetual é utilizado não apenas como fim, mas como               

meio para obtermos resultados que não necessariamente percebemos como produtos do design.            

Entender o design como um meio, como um processo de desenvolvimento e não de finalização,               

expande nossa percepção e exponencia nossas possibilidades de atuação. 

 

2.2 Projetar "com" ≠ projetar "para" 

Relativos ao campo do design, alguns trabalhos apresentados fizeram com que levantássemos o             

aspecto de uma atividade projetual que preza pela inclusão de todas as pessoas envolvidas nela. Este                

caráter inclusivo nos leva a questionar se a realização de projetos de design são condições exclusivas                

destes profissionais, ou seja, se neste processo a colaboração e participação de pessoas não              

compreende função igualmente importante para a sua concretização. Estabelecer parcerias em que o             

projetar se desenvolve com as pessoas e não para elas é uma perspectiva que escapa das convenções                 

de como é visto o papel do design até os tempos presentes. No entanto, é um diferencial que precisa                   

ser destacado, sobretudo por sua essência atrelada a uma dimensão mais humana, que desloca a               

atenção da ‘matéria’ para as pessoas. Assim, as discussões e desdobramentos que surgem sobre esta               

metodologia de projeto enfatizam um maior interesse e apego ao processo do que ao resultado, ou                

seja, uma maior preocupação em repensar como projetamos, em que situação queremos projetar,             

como se dá esse processo e as relações presentes nele. 

 

O trabalho de Lorena Otero e Tamar Bajgielman, “Investigação apreciativa com os pescadores da              

Lagoa Rodrigo de Freitas”, é um exemplo que ilustra bem a discussão aqui proposta. Através da                

aproximação e envolvimento com a colônia de pescadores, vêem como oportunidade de projeto a sua               

rearticulação, por meio da retomada de uma tradição quase esquecida, a Festa de São Pedro dos                

Pescadores da Lagoa Rodrigo de Freitas. Neste caso, o designer participa do processo não como               

criador de objetos ou serviços para a comunidade, mas como facilitador de iniciativas que partam dos                

próprios vetores, abdicando de sua autoria exclusiva no projeto. Portanto, há uma preocupação em              
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incluir os pescadores no processo do início ao fim, envolvendo-os no fazer e na concretização do                

projeto, em um esquema de troca mútua, uma interação em que todos se transformam.  

 

Outro ponto forte que podemos observar é a quebra com a perspectiva da atuação do designer como                 

um agente solucionador de problemas. Trabalhar em cima do que existe de potência em um lugar é                 

também um caminho, como o trabalho com os pescadores, realizado em harmonia com a realidade               

vivenciada por eles. 

 

2.3 Processo em foco  

Após uma análise pelos projetos apresentados no seminário, percebemos que houve um            

redirecionamento dos objetivos comumente aceitos pelo design tradicional. Entendemos que grande           

parte teve um foco maior na etapa do processo, empregando nela mais esforço e tempo, inferindo                

que nesta etapa há grandes oportunidades de troca e enriquecimento do projeto.  

 

Em “2011, Praça Mauá”, o processo de investigação percorrido por Rafael Vasconcellos, suas             

andanças, o desbravar do ambiente e as interações criadas, já são a própria ocupação do espaço que                 

o designer propõe. Através de passeios e de encontros, o projeto convida a ocupar os espaços da                 

cidade e exercitar o olhar para perceber as diferentes camadas e dinâmicas que os configuram.               

Ocupar através do nosso corpo, do fazer-se presente, pois mais lugares ocupados por pessoas serão               

mais lugares de encontros, mais seguros, conservados e mais vivos.  

 

Entendemos que há uma importância do design mostrar para além da forma, ganhar autoridade e               

espaço para projetarmos transformações sociais. Projetos como os reunidos no “Entremeios” são um             

movimento nesse sentido, e o diálogo entre a academia e a sociedade é essencial para que a                 

discussão ganhe força e se torne relevante. 

 

Se somos agentes transformadores, e não agentes embelezadores, se queremos fazer junto e se              

acreditamos que a transformação está também no processo, por que sermos percebidos somente             

como resultado? 

 

2.4 Designer em campo 

Com as modificações de posicionamento do papel do designer nessa nova maneira de se colocar               

perantes aos objetivos, a sua presença se transforma e passa a ser transformadora. A presença do                
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designer em campo ressignifica o espaço e as relações. A sua presença não é neutra, pois ao se                  

projetar no campo, a dinâmica do lugar reage à sua presença.  

 

Como é o caso de “Urbanismo feito à mão”, de Marcos L. Rosa, cujo objetivo era realizar uma                  

reflexão sobre o potencial impacto de iniciativas pontuais, e sobre a construção de espaços coletivos               

através da participação de inúmeros atores. Nessas iniciativas propôs um kit para se praticar o               

urbanismo a partir das necessidades do dia-a-dia e pelas mãos dos próprios habitantes. Dentro dessa               

perspectiva, a geração de objetos de acordo com as necessidades locais se transformam a partir do                

próprio beneficiário quando se pergunta o que necessita, através das propostas feitas pelo designer              

em campo. 

 

No filme “Nós com todos”, de Ilana Paterman Brasil, são retratados momentos cotidianos de jovens               

moradores do Morro da Casa Branca, no Rio de Janeiro. No filme, é possível observar               

comportamentos sociais e culturais inerentes a este contexto, como a atração das crianças pelo canto,               

pela dança e por serem filmadas, cortes de cabelo inusitados e particularidades dos hábitos cotidianos               

dos moradores de comunidades cariocas, como a prática do serviço de manicure na calçada. A               

captura desses momentos só foi possível graças a uma imersão nesse espaço, visitas diárias e               

estreitamento da relação com a população local.  

 

O papel do designer está muito além de receber demandas e realizá-las no seu espaço. A cidade                 

precisa do seu olhar e ele precisa do olhar das pessoas da cidade.  

 

2.5 Designer ativista 

Alguns trabalhos apresentados no seminário nos passaram o entendimento do design como campo             

político, propiciando a figura do que denominamos como designers ativistas, profissionais engajados            

que vivenciam o espaço urbano e suas práticas e estão atentos para as possibilidades de projeto que                 

dialogam com este contexto e se inserem nele. 

 

No projeto “Não Saio Daqui Porque”, realizado por Chica Caldas, Fernanda Guizan, Gabriel Rocha,              

Pedro Zylbersztajn e Tatiana Almeida, podemos encontrar uma grande proximidade com o            

engajamento político dos designers em colaboração com a comunidade. Neste projeto, habitantes de             

comunidades em risco de remoção são convidados a completar a frase título do projeto, esta aplicada                

sobre um muro cedido por algum morador, no próprio lugar. A ação provoca a circulação de ideias e                  
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permite materializá-las na parede, fortalecendo o coletivo e sua identidade como comunidade local.             

Os processos e práticas do design são utilizados como meio de viabilizar a manifestação do vínculo                

das pessoas com os lugares que habitam e fazem parte da sua história, ativando a memória do local e                   

da vida que há nele. Estas ações simbólicas podem ser interpretadas também como um ato de                

resistência a um modelo de crescimento e “planejamento” urbano que passa por cima das relações               

que existem entre a população e os espaços, desconsiderando as noções de pertencimento. 

 

“Arquitetura Contraste”, realizado por Dyego Rodrigues, Fanny Myon e Gabriel Niemeyer, também            

nos traz a perspectiva de um design ativista, com o objetivo de trazer conhecimento sobre a                

arquitetura carioca à população, utilizando a própria construção ou o seu entorno como suporte.              

Pintando em stencil textos que retratem a história de construções de grande visibilidade da cidade,               

este é mais um projeto que utiliza a rua como ambiente não só de partida, mas também de ação.                   

Ocupar o espaço da rua, então, é também uma atitude ativista que cabe ao designer, chamando                

atenção para as relações entre os transeuntes com estes lugares. São nestes casos, portanto, projetos               

de intervenção urbana, pois interferem na dinâmica dos ambientes em que são propostos. 

 

Os processos que dão origem a tais projetos envolvem práticas de investigação e exercício de               

percepção da cidade que treinam o olhar do designer para uma perspectiva sensível e pautada na                

realidade observada. Utilizando-se de ferramentas de registro e inserindo-se no ambiente urbano das             

mais diversas maneiras, a realização de percursos que possibilitem este olhar apurado sobre os              

modos de vida deve ser um interesse intrínseco à atividade projetual. 

 

Muitos dos projetos inscritos no “Entremeios” apresentam um tipo de ativismo indireto, onde os              

produtos do projeto – ‘produtos’ aqui sendo o termo usado para tratarmos também de resultados               

menos concretos e tangíveis, não apenas objetos materiais – atuam e interferem no cotidiano das               

comunidades em que se inserem de forma a causar efeitos positivos. Seja tornando visível uma               

comunidade marginalizada, trazendo à tona uma situação político-social desconhecida da população,           

desenvolvendo projetos aplicáveis ao espaço urbano que transformem as relações sociais ou            

analisando as dinâmicas urbanas, existem múltiplas formas de atuação para o designer que desperta              

interesse pelas questões que permeiam a cidade do Rio de Janeiro.  

 

O que ainda vemos, no entanto, é o tratamento do design como ferramenta meramente estética para                

tornar mais atraentes e palatáveis propostas e projetos já concluídos e idealizados por outras              
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instâncias. Para o grande público e outras classes profissionais, o design ainda é encarado como item                

que agrega valor no momento final de um projeto, como um adicional, e quase nunca como                

ferramenta para democratização de processos sociais e políticos. A manifestação dessa mentalidade            

começa a acontecer, dentro do design, de forma lenta e esparsa, há algumas décadas. Para nós, hoje,                 

o surgimento de um evento como o “Entremeios” é um indicativo de que não estamos sozinhos neste                 

tipo de pensamento, e que o caminho para tal mudança de paradigma se encontra cada vez mais                 

visível e urgente.  

 

2.6 Descontrução da cidade 

Partimos do entendimento de que a cidade não é uma entidade sem sujeito, não é uma abstração. A                  

cidade é projetada por pessoas de carne e osso, segundo interesses políticos e econômicos. O projeto                

hierárquico e autoritário que rege os espaços e os fluxos urbanos não está a serviço dos reais                 

habitantes da cidade – suas estruturas são criadas de fora para dentro, de cima para baixo,                

frequentemente ignorando as necessidades específicas de um lugar. A cidade formal não reconhece             

inúmeras tradições e práticas populares que se manifestam na cidade informal, ignorando redes,             

relações e afetos que permeiam a vida urbana.  

 

Neste ambiente do espaço urbano pode-se perceber a inventividade da população na pesquisa de              

Maria Cristina Ibarra sobre design por não designers (DND) em que analisa o uso de artefatos que são                  

feitos por pessoas que não tem formação acadêmica em design e são encontrados no espaço urbano                

de Belo Horizonte. Nesta pesquisa que proporciona um novo olhar para o que é produzido, tira o                 

designer do papel ativo perante a cidade e o coloca como passivo a essas ações que acontecem sem                  

sua regência. 

  

Trabalhar com os insumos que a cidade lhe proporciona, fazendo criar uma cadeia, é também se                

colocar nos processos que já existem por si só. Ana Luiza Mello, com seu trabalho CPCBN, investiga o                  

clássico bairro carioca Copacabana, afirmando que este espaço urbano é um lugar de encontro e               

diferenças, em seus múltiplos significados e territorialidades, ora objeto de desejo e cartão postal, ora               

emblema de decadência e vulgaridade. No seu projeto, transforma imagens feitas a partir de              

dispositivos móveis em souvenirs, numa apropriação de suportes kitsch e em formatos padrão como              

ímãs, chaveiros, canecas e pratos. Ao inverter a lógica desses artefatos genéricos e neles eternizar o                

dia a dia das ruas de Copacabana, eles se tornam íntimos, particulares e metalinguísticos.  
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Também pode-se observar a utilização do corpo como objeto de tempo e espaço, no trabalho               

apresentado por Juliana Cunha, Juliana Zarur, Rodney Wilbert e Violeta Pavão sobre a oficina “Corpo,               

Dança e Imagens: diálogos”. Foi desenvolvido um estudo teórico e prático sobre o trabalho de criação                

do ator/performer em suas interfaces com a dança, o teatro e a performance, no âmbito das cidades                 

do interior do estado do Rio de Janeiro. Os corpos tomam conta da cidade e com ações que                  

questionam os comportamentos cotidianos colocam em debate seus usos e práticas. Na ação feita              

pelo Coletivo Líquida Ação, Paraíba em Líquida Ação, as águas poluídas do Rio Paríba do Sul são                 

expostas e colocadas a mostra. Na ação Embalazamento os corpos que permanecem são "embalados"              

com plástico-filme, trabalhando a temporalidade e permanência dos corpos, fisicalizando essas           

permanências.  

 

Toda cidade tem uma história, construída nos entremeios do macro e do micro, na tensão entre duas                 

forças, entre o planejado e o realizado. Para pensarmos, enfim, em um futuro, é preciso entender o                 

presente e os possíveis caminhos por onde podemos construir uma cidade mais humana. 

 

 

2.7 Alternativas de mercado 

O conjunto de trabalhos apresentados no seminário nos levaram a questionar a estrutura             

mercadológica em que o design está inserido e quais os possíveis caminhos para se dedicar à                

atividade projetual de uma natureza não convencional sem que haja uma demanda específica de              

mercado.  

 

Especificamente no Rio de Janeiro atualmente uma cidade em obras, em construção, há um processo               

de remodelagem que não se limita apenas às transformações físicas que vem ocorrendo, mas              

contempla também as discussões sobre o que seria a vocação da cidade, seja em termos produtivos,                

seja em termos culturais. Dessa maneira, há um espaço propício para surgimento de inúmeros              

debates, iniciados por diversos atores, sejam esses independentes ou vinculados a instituições, que             

buscam meios de reagir a esse contexto. 

 

Paralelo a isso, o design, em âmbito mundial, vem tomando para si a responsabilidade de               

engajamento em questões complexas, tais como as que envolvem a gestão e a inovação dos espaços                

sócio-culturais urbanos. Nesse sentido, existem, hoje, em diversas instituições, desde escritórios e            
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consultorias, até programas de pesquisa científica, projetos e programas engajados no enfrentamento            

e proposição de soluções orientadas pelo design para o endereçamento das grandes questões             

urbanas e sociais. Tais projetos e programas se valem das abordagens projetuais de design como               

ferramentas para a gestão e a inovação social. Assim, criam espaços de diálogo entre o design, seja                 

aquele praticado no mercado ou o experimentado nos ambientes acadêmicos, e a sociedade. 

 

Se por um lado estes projetos são de interesse e ganham destaque na academia, fora dela ainda se                  

concretizam de maneira tímida, por encontrar dificuldades em contrair suportes financeiros. Em            

alguns países já é possível encontrar estruturas governamentais que se aproximam do design e suas               

abordagens para reavaliar as questões das cidades, sob o ponto de vista de seus cidadãos. São                

espécies de órgãos de inovação social que estão atrelados ao poder público. Estas iniciativas não               

acontecem tão distantes do Brasil, em Santiago, no Chile, por exemplo, o “Laboratorio de Gobierno”               

busca criar uma nova relação entre governo e cidadãos através de processos de inovação nos serviços                

públicos focados em pessoas. Com o mesmo objetivo, no México, o “Laboratorio para la ciudad” se                

define como um veículo experimental para materializar ideias e reimaginar, em geral, a cidade              

(im)possível.  
 
No Brasil estes passos ainda não dão conta de resultados expressivos, e por conta disso projetos com                 

engajamento social são comumente financiados a partir de editais, plataformas de crowdfunding, ou             

por meio de parcerias com corporações privadas.  

Quaisquer que sejam as iniciativas, caminhamos em busca de um reconhecimento do design como              

transformador social, em sua essência.  

 

3 - Considerações finais 

Percebendo a pregnância dos debates sobre a cidade, e a necessidade da academia de dialogar com                

os fenômenos que afetam os espaços onde ela mesmo se insere, o seminário Entremeios se coloca                

como ativador e ferramenta de reflexão, a fim de discutir os modos com que os fenômenos sociais                 

urbanos podem dialogar com a produção de conhecimento formal. 

 

A ação de agentes culturais e comunitários, pesquisadores, artistas, arquitetos ou cientistas sociais no              

espaço público da cidade é uma prática recorrente e vem crescendo cada vez mais. E se o espaço                  

público é sempre construído, então os produtos e processos de design devem contribuir para essa                
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construção comum, favorecendo um ambiente dialógico e crítico sobre a contemporaneidade. Afinal            

um desafio central para a constituição do comum e do público é a criação de condições para que um                   

determinado tema se torne aparente e conhecido. 

 

Investigando o caráter construtivo do domínio público, somos levados a discutir os meios através dos               

quais se reunem as condições para essa construção, o que nos leva, por conseqüência, ao debate                

sobre as possíveis contribuições do design nesse processo. Nesse contexto, qual seria o papel do               

design? Como ele poderia contribuir para ampliar a consciência social, motivando e facilitando a ação               

política no espaço público? No seminário encontramos agentes que queriam e se propuseram a              

discutir esses paradigmas, com base em suas vivências, o que nos leva a concluir que estabelecer o                 

diálogo entre designers e a sociedade através do/no espaço público é uma questão que se coloca                

presente e urgente. 
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RESUMO  
A instituição da lei do Estatuto Mineiro da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, em 2013, estabelece 
entre outros pontos, a introdução de disciplinas obrigatórias sobre empreendedorismo em instituições de 
ensino superior e que o tema deve ser tratado de maneira transversal aos conteúdos em todos os níveis de 
ensino. Neste contexto, o reconhecimento da UEMG como fonte geradora de Inovação, principalmente através 
da formação de capital humano, é reforçado pela sequência de prêmios recebidos por seus alunos e 
professores, também pela ampliação de seus programas de pós-graduação, o que permite analisá-la como foco 
de capacitação empreendedora. Realizado em 2014, o levantamento quantitativo com 339 alunos, dos 2.876 
matriculados nas cinco unidades da UEMG em Belo Horizonte, identificou parâmetros relevantes para análise 
da educação empreendedora e levantou dados referentes à sua motivação. Após análise do referencial teórico e 
o contato com os alunos entrevistados foi possível propor uma organização de temas, identificados em três 
parâmetros essenciais para a capacitação em empreendedorismo: motivação, técnica e criatividade. Percebeu-
se que dentro do parâmetro Criatividade, os alunos apresentaram mais segurança. A maior insegurança está 
relacionada à Técnica, entendida no contexto da gestão, uma vez que temas administrativos e financeiros foram 
apontados como principais dificuldades. Já a Motivação mostrou resultados diferentes entre as unidades, sendo 
possível perceber em quais cursos o empreendedorismo é mais incentivado e naqueles em que ainda poderá 
ser abordado de maneira mais ampla.  
PALAVRAS-CHAVE : empreendedorismo, capacitação empreendedora, ensino superior. 

 
 

ABSTRACT  
The implementation of the laws regarding Micro and Small Businesses in 2013 establishes, among others points, 
the introduction of compulsory courses on entrepreneurship in higher education institutions and that the issue 
should be dealt with transversely to the content in all educational levels. In this context, recognition of UEMG as 
a source of innovation, mainly through human capital formation, is reinforced by the awards received by its 
students and teachers, also by expanding its post-graduation programs, which allows an analyzes focusing on 
the entrepreneurial training. Held in 2014, the quantitative survey with 339 students, amongst the 2,876 
registered in the five units of UEMG in Belo Horizonte, identified relevant parameters for analysis of 
entrepreneurial education and raised data on its motivation. After analysis of theoretical references and contact 
with the interviewed students it was possible to propose an organization of topics identified in three essential 
parameters for training in entrepreneurship: motivation, technique and creativity. It was noticed that within the 
Creativity parameter, students had more security. The greatest uncertainty is related to the Technical, 
understood in the context of management, as administrative and financial issues were identified as major 
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problems. Motivation showed different results between the units, it is possible to observe in which courses 
entrepreneurship is more encouraged and those that can still be addressed more broadly. 
KEY-WORDS : entrepreneurship, entrepreneurial training, higher education.. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Um dos capítulos da lei que institui o Estatuto Mineiro da Microempresa e da Empresa de Pequeno 

Porte (MINAS GERAIS, 2013) estabelece: 

 

Art. 31. São diretrizes da política de estímulo à educação empreendedora, a serem observadas pelos 
órgãos estaduais competentes, a criação de ações e a celebração de convênios e parcerias que visem: 

I - estimular a cultura empreendedora na educação desde o ensino básico até a pós-graduação, com 
foco na formação de professores e alunos com atitude empreendedora; 

II - introduzir disciplinas obrigatórias sobre empreendedorismo em instituições de ensino superior; 

III - promover, articular e coordenar atividades, estudos científicos e programas de governo para o 
estímulo ao empreendedorismo e à geração de oportunidades de negócios de acordo com as vocações 
regionais; 

IV - criar mecanismos de incentivo para favorecer o empreendedorismo inovador e de alto impacto; 

V - incentivar a disseminação de espaços físicos e virtuais de estímulo ao empreendedorismo e à 
inovação; 

VI - tratar a temática do empreendedorismo e da inovação como transversal aos conteúdos em todos os 
níveis de ensino; 

VII - criar programas dedicados à sensibilização, informação e orientação, com foco em metrologia, 
qualidade e assuntos fiscais; 

VIII - desenvolver projetos e ações de capacitação, com foco no aprimoramento da gestão empresarial, 
de forma a propiciar às microempresas e empresas de pequeno porte maior competitividade e aumento 
da participação no mercado. 

 

É no cenário atual de mudanças nas possibilidades de atuação profissional que foi proposto  o estudo 

da educação empreendedora, no contexto da graduação universitária, sendo a proposta desta 

pesquisa a análise específica de dados levantados junto aos alunos do Campus BH da Universidade 

do Estado de Minas Gerais – UEMG. 

O reconhecimento da UEMG como fonte geradora de Inovação, principalmente através da formação 

de capital humano é reforçado pela sequência de prêmios recebidos por seus alunos e professores, 

também pela ampliação do seu programa de pós-graduação.  

Com grandes transformações econômicas, políticas e tecnológicas e, consequentemente, do 

mercado de trabalho, vem se consolidando no Brasil a necessidade de empreender. Hoje, 0,8% das 
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empresas brasileiras são responsáveis pela criação de 58% dos novos empregos, sendo que um dos 

maiores desafios para o crescimento das pequenas e médias empresas é o momento de transição 

quando crescem e deixam o Plano Simples Nacional, pois 62% delas se tornam inadimplentes em 

menos de 2 anos e também, três dos quatro maiores desafios dos empreendedores brasileiros estão 

ligados a falta de capacitação (MELHADO e MILLER, 2012).  

Mesmo pressupondo a existência de um viés empreendedor presente entre aluno                

                                                                                                    

riqueza: ela deve estar apoiada por um ambiente favorável que toca tanto a cultura empreendedora 

e as estruturas e instituições como as c                 v       f            ”  O             

relaciona os tipos de influências sociais sobre o empreendedor (Figura 1) na qual se destacam as 

origens das influencias simbólicas (educação e trabalho) e seus efeitos (normas, crenças e modelos). 

 

FIGURA 1: Tipos de influências sociais sobre o empreendedor potencial ou efetivo 

Influências Origem Efeitos Positivas Negativas 

Afetivas Família, amigos, etc. 
Laços fortes de 

segurança 
Encorajamento Dissuasão 

Simbólicas Educação, trabalho 
Normas, crenças, 

modelos 
Segurança Conservadorismo 

Sociológicas 
Trabalho, experiência, 

redes 
Enraizamento ou 

imersão em um meio 
Recursos disponíveis Obstáculos potenciais 

Fonte: JULIEN, 2010, p. 96. 

 

Assim, tanto a formação acadêmica quanto a experiência profissional, se              

f                                                                                       

                             v                           v                               , ou 

negativa caso se mostre como uma tendência ao conservadorismo. 

2 METODOLOGIA 

Para este trabalho se aplicaram diferentes classificações dadas por Silva e Menezes (2005) e Gil 

(2010). Primeiro de acordo com sua natureza, se classifica como pesquisa aplicada, já que visa gerar 

conhecimento referente às relações do empreendedorismo e a educação empreendedora, aplicável 

de forma prática na atuação profissional dos alunos da UEMG. Do ponto de vista da abordagem do 

problema, se apresenta como quantitativa, uma vez que propôs-se levantar e delimitar os resultados 
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de forma precisa a fim de formar um documento que forneça base numérica para consultas 

posteriores. Foram entrevistados 356 alunos do Campus UEMG – Belo Horizonte, conforme a Tabela 

1 do cálculo de desvio, que prevê o número mínimo de alunos por curso. 

TABELA 1: Amostra de alunos por escola 

 

 

 

 

 

 

 

                                  v              v  , o trabalho pode ser considerado exploratório, 

uma vez que a educação empreendedora se apresenta como tema recente no contexto proposto e 

tem seus conceitos ainda em formação. Diferentes procedimentos técnicos foram aplicados  

                                            O        (2007, p. 66) de acordo com a coleta 

adotados em diferentes etapas do seu desenvolvimento. Inicialmente foi adotada a pesquisa 

bibliográfica com o objetivo de permitir a contextualização das informações e assim, traçar as 

relações entre o empreendedorismo e a educação empreendedora. Já para o levantamento de dados 

a fim de identificar a motivação empreendedora nos cursos de graduação e de identificar parâmetros 

relevantes para análise da educação empreendedora no contexto da UEMG, foi realizado 

levantamento através de questionário com a população especifica do tema (GIL, 2010, p. 35).  

3 EMPREENDEDORISMO 

O empreendedorismo está diretamente ligado ao desenvolvimento econômico de uma cidade, 

estado ou um país. O ato de empreender não só gera novas oportunidades para quem o faz, como 

também cria novas oportunidades de trabalho para a sociedade e consequentemente uma melhoria 

na renda local. 

  
ALUNOS MATRICULADOS 

EM 2014 
AMOSTRAS POR 

ESCOLA 

MUSICA 304 36 

FPP 344 41 

GUIGNARD 413 49 

FAE 907 107 

ED 908 107 

TOTAL 2876 339 
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Os trabalhos do economista austríaco Joseph Schumpeter (SCHUMPETER, 1985) tiveram papel 

fundamental na consolidação do empreendedorismo como campo de estudo, ligando-o ao conceito 

de inovação, quando o empreendedor passa a ser visto como o agente que utiliza de forma diferente 

os recursos, deslocando-os de seu uso tradicional a partir de novas combinações. 

Nesta pesquisa foram adotadas as definições propostas por Ahmad e Seymour (2008 apud IBGE, 

2012), em seu estudo publicado pela OCDE: 

 

Empreendedores: são pessoas, necessariamente donos de negócios, que buscam gerar valor por 
meio da criação ou expansão de alguma atividade econômica, identificando e explorando novos 
produtos, processos e mercados;  

Atividade empreendedora: é a ação humana empreendedora que busca gerar valor, por meio da 
criação ou expansão da atividade econômica, identificando novos produtos, processos e 
mercados.;  

Empreendedorismo: é o fenômeno associado à atividade empreendedora.  

 

Pela definição, é possível que uma empresa tenha muitos empregados e ainda ser empreendedora, 

uma vez que o fenômeno não está associado a estratos específicos, nem da atividade econômica, 

tampouco do porte e/ou idade da empresa. Tal fenômeno espalha-se por qualquer tipo de firma que 

seja capaz de expandir seus negócios através da geração de valor e criação de novos produtos, 

processos e mercados. 

 

4 LEVANTAMENTO DE DADOS 

O levantamento apresentado a seguir foi realizado nas cinco unidades da UEMG em Belo Horizonte,  

sendo estas, a Escola de Design- ED, a Escola de Música- ESMU, a Escola de Belas Artes- Guignard, a 

Faculdade de Pedagogia- FAE e a Faculdade de Políticas Públicas- FAPP.  

A Escola de Design conta com três cursos de bacharelado em  design, sendo Design de Produto, 

Design de Ambientes e Design Gráfico, além do curso de licenciatura em Artes Visuais, totalizando 

908 alunos matriculados em 2014. A Escola de Música, com 304 alunos, possui três cursos, 

Bacharelado com Habilitação em Instrumento ou Canto, Licenciatura com Habilitação em 

Instrumento ou canto e Licenciatura com Habilitação em Educação Musical Escolar. A Escola de 

Guignard conta com os cursos de Bacharelado em Artes Plásticas e Licenciatura em Artes Plásticas, 
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com 413 matriculados. A Faculdade de Educação, com 907 alunos, possui somente o curso de 

Pedagogia, e a Faculdade de Políticas Públicas com os cursos de Tecnólogo em Tecnologia em Gestão 

Pública, Gestão em Recursos Humanos e Tecnólogo em Tecnologia em Processos Gerenciais, com 

344 alunos matriculados. As cinco escolas totalizavam 2876 alunos matriculados em 2014.  

A seguir serão apresentadas através de gráficos, as informações sobre as principais características do 

grupo de alunos que responderam ao questionário e suas respostas.  

As alunas do sexo feminino somaram mais que o dobro de alunos do sexo masculino (Figura 2).  

 

Figura 2: Porcentagem de alunos por sexo 

 

 

 

 

 

 

 

A Figura 3 apresenta a relação de alunos que responderam ao questionário em cada unidade da 

UEMG. Os alunos da Escola de Design e a Faculdade de Educação se destacam, porém o número é  

proporcional ao de alunos matriculados.  

 

Figura 3: Alunos por Unidade 
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Em relação às questões apresentadas sobre o tema deste trabalho, mais da metade dos alunos 

afirmam pensar em ter o próprio negócio, mas para o futuro. Já 16% deles nunca pensou a respeito 

(Figura 4). 

 

Figura 4: Você pensa em abrir um negócio próprio? 

 

 

Ao serem questionados sobre como planejam seu futuro empreendedor (Figura 5), três respostas  

foram as mais escolhidas. Chama atenção o fato de apenas 8% afirmar economizar para seu futuro 

empreendedor. 

 

Figura 5: Como você planeja seu futuro empreendedor? 

 

 

A maioria dos alunos, 89%, acham importante o ensino do empreendedorismo em seus cursos 

(Figura 6), sendo que deste total, 33,2% são da Escola de Design e 29,6% da Faculdade de Educação.  

 

Figura 6: Você acha importante o ensino do empreendedorismo no seu curso? 
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A Figura 7 aponta a mesma análise por unidade. 

 

Figura 7: Você acha importante o ensino do empreendedorismo no seu curso? 

 

FaPP ED Guignard FaE ESMU 

     
SIM 

 
NÃO 

 

Ao serem questionados sobre a importância do empreendedorismo para seus cursos, os alunos 

tinham a opção de justificar suas respostas de forma aberta. Foi possível observar que algumas 

justificativas foram recorrentes e por isso foram quantificadas com o número de vezes que 

apareceram. Os alunos que disseram que o empreendedorismo não é importante para suas carreiras, 

afirmaram que não veem relação com seus cursos. 

 

Figura 8: Por que o empreendedorismo é importante no seu curso? 

Unidade Justificativas Quantidade 

ED
 

Para empreender é importante aprender sobre o empreendedorismo  15 

O Designer atua frequentemente como autônomo, e esse ensino melhoraria essa 
profissão e muitos outras   

14 

Para observar, desenvolver e identificar novas oportunidades  9 

Para dar suporte, base para os alunos no campo empresarial  8 

Para um emprego ou para o mercado  4 

Gerenciar/Administrar as finanças  3 

Design é muito ligado à Gestão e ao empreendedorismo, por isso precisamos de 
embasamento no assunto para melhor atuarmos  

3 
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Sem esse conhecimento os negócios não prosperam  2 

Impulsiona a abrir seu próprio negócio  2 

Desmistificar o assunto e traze-lo mais próximo do estudante 2 

Abre portas para a inovação sem depender de terceiros 1 

Porque saímos da Universidade muito despreparados para o mercado  1 

Pode-se expor suas ideias mais abertamente, existe uma certa flexibilidade, liberdade 1 

FA
E 

Para planejar e pensar nas possibilidades de crescimento  2 

Para ter uma direção quando graduarmos  2 

Auxilia quem quer abrir um negócio 1 

Importante para a vida 1 

Pois o campo é amplo na Pedagogia  1 

FA
P

P
 

Para dimensionar cenários e possibilidades de atuação 6 

Estimula os alunos à ideia de que empreender é uma alternativa de vida profissional  5 

Capacitar para abrir meu próprio negócio  3 

Abre novas oportunidades  2 

Incentivar, encorajar e vislumbrar além do comum  2 

Para adquirir a visão empreendedora  1 

Para ter sucesso no mercado  1 

ES
M

U
 

Importante para gerir o próprio capital cultural  1 

Na música muitos abrem seu próprio negócio  1 

Importante na área musical  1 

Essa informação é importante em todas as áreas  1 

Para compreender o desenvolvimento de uma empresa  1 

G
u

ig
n

ar
d

 

Para ter uma noção do assunto, informar, esclarecer   5 

A área criativa precisa se capacitar para ser independente  1 

Essa educação é precária no histórico do Brasil 1 

  x                            v      v              ‘’                 h ’’ 1 

Para dar segurança  1 

 

Ao serem questionados sobre sua percepção sobre o grau de importância dado ao ensino do 

empreendedorismo em seus cursos, mais da metade dos alunos responderam que o tema é nada ou 

pouco importante (Figura 9) em seus cursos.  

 

Figura 9: Percepção do grau de importância dado empreendedorismo no seu curso 

 

 

Apesar da percepção geral de que a importância do ensino do empreendedorismo é mínima, esse 

dado é percebido de forma diferente entre os cursos (Figura 10).  
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Figura 10: Grau de importância do empreendedorismo por cursos. 
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 Legenda 

 

 

Ao serem questionados se já cursaram alguma disciplina ligada ao empreendedorismo, mais da 

metade dos alunos afirmou não ter tido nenhum contato com o tema, nem no curso de graduação, 

nem fora deste (Figura 11). 

 

Figura 11: Você já cursou alguma disciplina ligada ao empreendedorismo? 

 

Com base na pesquisa bibliográfica foram selecionados termos relacionados ao empreendedorismo, 

sendo pedido aos alunos que organizassem esses termos de acordo com seu grau de relevância para 

o tema (Figura 12   O                              v     f       ó   ”         marcações em um 

         337                                     ”                ”            ”  O             ” 

foi o que apresentou menor relevância segundo os alunos, com apenas 53 marcações. 

 

Figura 12: Termos considerados muito relevantes em relação ao empreendedorismo 
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A maioria dos alunos, disseram sentir-se pouco ou nada preparados para empreender (Figura 13). 

  

Figura 13: Considerando o aprendizado adquirido no seu curso, quão preparado(a) você se sente para empreender? 

 

 

 

 

5 CONCLUSÕES 

Após análise do referencial teórico e o contato com os alunos entrevistados, foi possível propor uma 

organização de temas, identificados em três parâmetros essenciais para a capacitação em 

empreendedorismo: motivação, técnica e criatividade (Figura 14).  

 

Figura 14: Diagrama de parâmetros para capacitação empreendedora. 
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Fonte: Adaptado de SILVA, FARIA e BOM JESUS, 2014. 

 

 

Assim percebe-se que dentro do parâ       C     v     ”                 U M                  

bom desempenho, os alunos demonstram ter mais segurança em relação a criação de um novo 

negócio. A Criatividade esta relacionada às novas ideias e soluções, gerando inovação e recursos para 

a comunidade. Para isso, é primordial o aprimoramento de características do empreendedor, como a 

reflexão e análise de forma generalizada. Ele deve estar atento às necessidades e anseios de um 

determinado público ou cultura, tendo assim a visão do que é necessário para que não venha a 

oferecer algo irrelevante. A crítica para consigo mesmo e para discernir se seu empreendimento é 

benéfico àqueles que se pretende atender é primordial para a iniciação ou continuação de um 

projeto.  

   M   v    ”               f     s externos como as oportunidades que podem surgir para o 

empreendedor, assim como a cobrança pessoal, familiar, de tutores ou chefes, e também ao 

incentivo, podendo este ser do contexto pessoal ou político-econômico. Também está relacionada 

aos exemplos conhecidos de outros empreendimentos de sucesso, sendo um forte incentivo, 

facilitando e encorajando quem deseja abrir seu próprio negócio. Outros fatores ligados à 

 M   v    ”                          h       v                 ví              f             e 

independente, ou de não possuir uma escala rígida de trabalho, ou de não trabalhar para terceiros, 

de ver sua própria ideia na prática ou seja lá qual for o desejo que este venha a ter para tomar essa 

decisão. Esse desejo é intensificado quando há a necessidade real de se ter o negócio próprio, 

Motivaçao  

Cria vidade		Técnica	

-Oportunidade 

-Sonho 

-Vontade 

-Necessidade 

-Cobrança  

-Exemplo 

-Incentivo  

	

-Administração  

-Precificação 

-Contabilidade 

-RH 

-Finanças  

-Financiamentos 

-Investimentos  

-Legislação 

-Negociação 

-Marketing  

	

-Inovação 

-Visão 

-Criação 

-Reflexão 

-Análise 

-Crítica 
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podendo ser uma necessidade pessoal, financeira ou de outra natureza, deixando se ser apenas um 

sonho. 

Outro parâmetro envolvido na trajetória de um empreendedor em potencial é a  Técnica”       stá 

relacionada às habilidades adquiridas no âmbito do gerenciamento de negócios. A técnica é 

imprescindível para a sobrevivência de um empreendimento, e para que ele continue prosperando e 

sendo lucrativo, caso contrário, é grande o risco de falência, ou que não se saiba ao certo se ele está 

no caminho certo. Para controlar o negócio é essencial a contabilidade apropriada e o conhecimento 

de finanças. Os recursos humanos tem como finalidade gerir e nortear os colaboradores na direção 

dos objetivos e metas da empresa. A noção de legislação garante ao empreendedor o conhecimento 

dos seus deveres, evitando assim, possíveis contratempos e problemas judiciais, e também para 

garantir legalmente seus direitos perante a constituição. A negociação pode ser praticada para 

resolver questões diversas, como em ambientes institucionais, políticos, diplomáticos, trabalhistas, 

entre outros, proporcionando confiança e flexibilidade na resolução de trâmites recorrentes.  

A experiência com os investimentos apropriados do capital em meios de produção ou serviços, são 

fundamentais para o aumento da capacidade do empreendimento, potencialmente necessitando de 

recorrer a financiamentos, mas que devem ser cuidadosamente analisados e entendidos para não 

gerar futuras complicações. Todos esse conjunto deve estar aliado ao conhecimento de Marketing, 

para a beneficiamento das relações de bens, serviços ou ideias, acentuando vendas ou contratos de 

maneira mais satisfatória, juntamente com a precificação estratégica, ferramenta primordial para 

que toda essa complexa relação de conhecimentos e estratégias sejam avaliadas e o custo calculado 

para o correto balanço de caixa, evitando e prevendo possíveis equívocos.  

Apesar da relevância do p  â       T      ”                      das respostas observou-se ser o 

ponto no qual os alunos tem menor domínio. Quando questionados sobre sua confiança em 

gerenciar os ativos de sua empresa, precificar seu produto ou serviço e estabelecer um preço 

competitivo, a maioria dos alunos afirmou ter pouca ou nenhuma confiança. 

O empreendedorismo está na mente de 67% dos entrevistados mostrando que a Universidade deve 

acompanhar essa demanda, devido a importância do tema e seu aprendizado. Além disso, 89% dos 

alunos entendem ser importante o ensino do empreendedorismo no curso superior, mesmo que sua 

percepção do ensino do tema não seja relevante.  
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Ainda que os alunos pensem em se tornar empreendedores futuramente, poucos se capacitam para 

isso. Dos alunos empreendedores em potencial, ou seja, aqueles que pensam em abrir seu próprio 

negócio e se capacitam de alguma forma, apenas, 29% fazem cursos para se capacitarem, outros 29% 

estão atentos ao surgimento de novas oportunidades e somente 8% economizam para abrir seu 

próprio negócio. Este perfil demonstra a necessidade de melhor planejamento, acompanhamento e 

capacitação dos alunos em relação ao empreendedorismo. 
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RESUMO 

Esse artigo visa apresentar informações preliminares sobre motivações para a escolha da carreira, com foco 
nos alunos dos cursos de graduação em design da UEMG, Campus Belo Horizonte. A pesquisa em questão tem 
como objetivo verificar o conhecimento prévio que os estudantes têm da profissão e, avaliar as motivações que 
os levaram à escolha dessa carreira. Metodologicamente, o trabalho foi dividido em três partes: revisão 
bibliográfica, pesquisa de campo e análise dos dados. Ainda em fase inicial, já foram realizadas leituras sobre 
motivações para escolha do curso superior em bibliografias nas áreas da Psicologia Vocacional e da Sociologia 
da Educação. Com a finalidade de se obter uma visão holística da questão, em paralelo, realizou-se consultas 
aos atuais projetos pedagógicos dos cursos de design gráfico, design de produto e design de ambientes. Com 
maior conhecimento desses temas, foi proposto formulário capaz de se obter um perfil do esquema 
motivacional dos alunos, durante o processo de escolha de carreira. Está previsto para o segundo semestre de 
2015 a aplicação desse formulário aos alunos dos 2º, 4º, 6º e 8º períodos dos cursos de design da Escola de 
Design, e ainda, a aplicação do método focus groups como teste de análise de falseamento. Por fim, os dados 
serão compilados e analisados a fim de produzir tabelas e gráficos comparativos acompanhados da 
apresentação das motivações. Estudos dessa natureza são importantes para avanços no ensino do design, 
afinal os dados conclusivos poderão servir como suporte para o corpo docente aprimorar suas práticas de 
ensino à medida que possibilitam conhecer sobre as expectativas acadêmicas e profissionais dos discentes. 
Esse projeto possui fomento da Fapemig. 

PALAVRAS-CHAVE: Design; Ensino Superior; Motivação; Sociologia da Educação; Psicologia Vocacional 
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ABSTRACT 

This article aims to present preliminary information concerning graduation design students’ career choice 

focusing on Belo Horizonte Campus of UEMG. The research objectives verify student’s previous knowledge 

about professional acting; evaluate their motivations to pursue a career in Design. Methodologically the Project 

will be divided in three parts: bibliographic revision, search field and data analysis. At first, Vocational 

Psychology and Sociology of Education were chosen based on initial readings. As support to a holistic analysis 

of the matter, the pedagogic projects of graphic, product and interior design courses were used. A 

questionnaire was made to be applied to all design student community of School of Design on second semester 

of 2015. A focus group test shall be used as a falsifiability test. Then all data will be used to create charts and 

graphics to better expose results. That information is important to advance design education once they can be 

used to support to didactic practice improvement knowing academic and professional expectations from the 

students. This project counts on Fapemig funding. 

KEY WORDS: Design, Higher Education, Motivation, Sociology of Education, Vocational Psychology. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este artigo partiu da necessidade de se levantar dados sobre a Escola de Design (ED) da Universidade 

do Estado de Minas Gerais (UEMG). Saber sobre discentes, docentes e processos pedagógicos é uma 

necessidade para o desenvolvimento das escolas e do ensino em instituições de ensino. Sobre esse 

escopo na escola de Design, pouco se tem estudado. Buscando algumas respostas, esse artigo visa 

apresentar informações preliminares sobre motivações para a escolha da carreira, com foco nos 

alunos dos cursos de graduação em design da UEMG, Campus Belo Horizonte. A pesquisa em 

questão tem como objetivo verificar o conhecimento prévio que os estudantes têm da profissão e, 

avaliar as motivações que os levaram à escolha dessa carreira. 

Para compreender o contexto, vale lembrar que entre meados do século XVIII e fim do século XIX, a 

elevação observou-se um “declínio preocupante da qualidade e da beleza dos produtos”. Identificada 

a necessidade de “melhorar o gosto da população e a configuração das mercadorias que lhes eram 

oferecidas”, profissionais e instituições ligadas às artes, a indústria e ao poder público se 

empenharam para que as atividades de projetar e fabricar artefatos ocupassem o centro de 

discussões políticas, econômicas e sociais. Em tempos modernos, o desenvolvimento do design se 

deu como consequência do desenvolvimento da indústria. (CARDOSO.2013, p.15) 

Ao longo do século XX, em várias partes doo mundo, muitas escolas de design foram instituídas com 

o propósito de influenciar a maneira de pensar e projetar para indústria. A premissa de que 

“qualquer atividade precisa existir antes que seja possível ensiná-la e, mais ainda, precisa ter história 

pregressa antes de assumir uma dimensão institucional”. (CARDOSO, 2013, p. 221) Alguns nomes 
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devem ser citados pelo pioneirismo de ensino de design: Bauhaus e Hochshule Für estaltung-Ulm 

(Alemanha), Vkhutemas (Rússia), Royal College of Art (Inglaterra), dentre outras. No Brasil a Escola 

Superior de Design Industrial – ESDI (Rio de Janeiro/RJ) e a Escola de Design da UEMG (Belo 

Horizonte/MG). 

Em 1955 a recém criada Escola de Música da Universidade Mineira de Arte – Fundação Educacional 

anexou a escola de Artes Plásticas. Dois anos depois as primeiras turmas são formadas com, os 

inéditos para a época, cursos de Artes Plásticas – Pintura/Escultura/Gravura; Desenho Industrial, 

Comunicação visual; Decoração e Professorado de Desenho. 

Sob a Lei Estadual 3065 e o decreto n.º 55068 de 24 de novembro de 1964, a Universidade Mineira 

de Arte foi transformada em Fundação em 30 de novembro de 1963. Concomitantemente foi 

agregada à Secretaria de Estado do Trabalho e Cultura Popular passando a se chamar Escola de Artes 

Plásticas – Fundação Mineira de Arte – ESAP – FUMA. Em 1980 teve seu nome alterado para 

Fundação Mineira de Arte Aleijadinho pelo Decreto nº 7693. Em 1990 optou por ser absorvida pela 

Universidade do Estado de Minas Gerais, que em Belo Horizonte se constituiu com a associação de 

conceituadas instituições, tais como: o Curso de Pedagogia do Instituto de Educação de Minas Gerais, 

Fundação Mineira de Arte Aleijadinho – FUMA, Escola Guignard. Estas passaram a ser chamadas de 

Faculdade de Educação (FAE/UEMG), Escola de Música (ESMU/UEMG), Escola de Design (ED/UEMG) 

e Escola Guignard.  

O projeto pedagógico vigente data de 2003, substituindo o implementado em 1977. Em 2000 o curso 

de Decoração sofreu alteração em sua matriz curricular objetivando acompanhar as inovações 

ocorridas nos campos de atuação do profissional correspondente. O curso antes designado 

Bacharelado em Decoração, área do design estabelecida desde o “Fórum Nacional para Avaliação e 

Reformulação do Ensino do Design”, teve ter sua denominação alterada para Design de Ambientes. O 

mesmo aconteceu com o curso de Desenho Industrial, anteriormente fornecia habilitações em 

Programação Visual e Projeto de Produto, passou a ser bacharelado em Design Gráfico e bacharelado 

em Design de Produto. Essas alterações foram feitas seguindo as orientações da SESU – MEC para 

atender as novas demandas do contexto e especialização, vocação e expertises do corpo docente e 

discente. 

Com 60 anos de tradição, a Escola de Design já esteve instalada, dentre outros lugares, no Barro 

Preto, bairro localizado na região central de Belo Horizonte e no bairro Gameleira, à Avenida 

Amazonas, na saída para a Cidade Industrial. Atualmente, a Escola está localizada na região da 
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Pampulha, próximo ao Campus da UFMG, e com previsão de mudança para o complexo cultural da 

capital mineira, à Praça da Liberdade.  

Acredita-se que a cada mudança de endereço, o perfil dos alunos da Escola de Design também foi 

alterado. Assim, pode-se pensar que durante o período em que esteve na sede do Bairro Gameleira, 

a proximidade com a área industrial possivelmente influenciou a relação da comunidade com a ED, 

que por sua vez orientou a formação nos cursos em design mais voltados para habilidades técnicas 

alinhadas às necessidades da indústria local.  

Nos últimos anos, quando já instalada na região da Pampulha, o que se vê é um outro perfil. De 

acordo com pesquisa recente, é tendência entre os egressos da Escola de Design participação no 

chamado movimento maker (maker moviment, faça você mesmo), como forma de produção utilizada 

como meio de atuação no mercado, elencando a moda (acessórios e calçados), mobiliário. Ao 

identificar os empreendimentos de alunos egressos da Escola de Design Silva (2014) observou que 

9% deles Manufatura Criativa e Prestação de serviço e 22% Manufatura Criativa, tal como pode ser 

visto na figura 1. A Manufatura Criativa em Design corresponde “àqueles empreendimentos 

desenvolvidos por designers que ofereçam produtos próprios, nos mais diversos segmentos, não 

atuando, pelo menos não exclusivamente, com a prestação de serviços de desenvolvimento de 

projetos de design.”.  

FIGURA 1: Empreendimentos de alunos egressos da Escola de Design da UEMG 

 

Fonte: Silva, 2014. 
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Para Rafael Cardoso (2013) as possibilidades de atuação em design são inúmeras, dado a 

complexidade do mundo em que vivemos. Dada complexidade do mundo na contemporaneidade, o 

que se vê é que o número de cursos de bacharelado em design sofreu grande crescimento nas 

últimas duas décadas, atualmente são 228, segundo números do SEBRAE (2014). Essas instituições 

passam por um momento de diversificação das “facetas profissionais, ajustando seus programas de 

ensino em conformidade com a maior complexidade do mercado”. (CARDOSO, 2013, p. 230)  

“Por ser uma área voltada, historicamente, para o planejamento de interfaces para otimização de 
interstícios, ela tende a se ampliar à medida que o sistema se torna mais complexo e à medida que 
aumenta, por conseguinte, o número de instâncias de inter-relações entre suas partes. (...) A grande 
importância do design reside, hoje, precisamente em sua capacidade de construir pontes e forjar relações 
num mundo cada vez mais esfacelado pela especialização e fragmentação de saberes”. (CARDOSO, 2013, p. 
234). 

De outro modo, para o designer Dijon de Moraes (2012, p. 224) “lamentavelmente, escolas de design 

do Brasil e de muitos outros países ainda estão praticando o modelo que se prefigurou para o projeto 

moderno do século XX e isso pode retardar muito o processo de inovação por meio do design.” 

Desse modo, é preciso compreender todo o complexo do sistema de ensino em design para que se 

possa inovar. Afinal, se observarmos o sentido e o ritmo da vida na atualidade muito foi alterado em 

termos de como as pessoas se relacionam, a forma como se acessa e se compartilha informação, a 

crescente digitalização de produtos e serviços, facilidade de acesso à tecnologia de prototipagem 

rápida, a adoção de diferentes formas de atuação profissionais por designers como a autoprodução.  

Buscando contribuir para o campo, esse artigo apresenta dados da primeira fase de pesquisa que 

busca identificar as origens das motivações dos alunos ao ingressarem nos seus respectivos cursos, 

bem como destacar possíveis alinhamentos de interesse dos mesmos com o fim de oferecer apoio ao 

processo de reformulação curricular que deverá ocorrer nos próximos anos.  

Metodologicamente, o trabalho foi dividido em três fases: revisão bibliográfica, pesquisa de campo e 

análise dos dados. Ainda em fase inicial, já foram realizadas leituras sobre motivações para escolha 

do curso superior em bibliografias nas áreas da Psicologia Vocacional e da Sociologia da Educação. 

Com a finalidade de se obter uma visão holística da questão, em paralelo, realizou-se consultas aos 

atuais projetos pedagógicos dos cursos de design gráfico, design de produto e design de ambientes. 

Com maior conhecimento desses temas, foi proposto formulário capaz de se obter um perfil do 

esquema motivacional dos alunos, durante o processo de escolha de carreira.  

É preciso esclarecer que está previsto para o segundo semestre de 2015 a aplicação desse formulário 

aos alunos dos 2º, 4º, 6º e 8º períodos dos cursos de design da Escola de Design, e ainda, a aplicação 
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do método focus groups como teste de análise de falseamento. Por fim, os dados serão compilados e 

analisados a fim de produzir tabelas e gráficos comparativos acompanhados da apresentação das 

motivações. Estudos dessa natureza são importantes para avanços no ensino do design, afinal os 

dados conclusivos poderão servir como suporte para o corpo docente aprimorar suas práticas de 

ensino à medida que possibilitam conhecer sobre as expectativas acadêmicas e profissionais dos 

discentes. Esse projeto possui fomento da Fapemig. 

 

2. MOTIVAÇÃO 

O psicólogo Abraham Maslow define a motivação como “o estudo dos desejos e objetivos humanos” 

(MASLOW 1970, p. 22), sendo este um fator de influência do comportamento humano, 

principalmente no que tange o processo de decisão. O também psicólogo Donald Super afirma que o 

processo de escolha e desenvolvimento da carreira ocorre desde a infância à velhice (Savickas, 2001). 

Ele estabelece alguns estágios, tais como: Estágio de Crescimento (crianças e pré-adolescentes 

adquirem habilidades que serão valiosas para a futura vida de trabalho, além de autoestima); após a 

fase de exploração é a correspondente a Fase de Estabelecimento (iniciada aos 20 anos 

aproximadamente, em que o indivíduo passa a ocupar postos estáveis em uma organização); a fase 

de Manutenção, junto com a anterior, são as de maior duração; a final é a de Desengajamento. A 

falta de conhecimento ou insegurança quanto as possibilidades de atuação na área acabam por gerar 

considerável grau de abandono de curso (Dieleman e Meijers, 2005). Acredita-se que tais números 

possam ser revertidos com apoio e educação ao desenvolvimento de carreira. (Company, 2009). 

SUPER (1985) faz distinção entre carreira pessoal e posição social, para tanto estabelece dois tipos de 

escolha de carreira: quanto ao conteúdo e o processo. O primeiro procura identificar qual seria o 

objeto de escolha e o segundo seria o porquê do mesmo. Inicialmente o indivíduo é imaturo, a falta 

de experiência no que diz respeito ao ambiente de trabalho, por isso tem dificuldade em fazer planos 

e escolhas. A fase seguinte seria de experimentação, portanto a de primeiras escolhas pautadas na 

experiência obtida com a prática laboral é denominada por Fase de Exploração. Nessa fase é que 

valores, interesses vocacionais, se desenvolve habilidades ocupacionais são mais bem 

compreendidos.  Como resultado há a Cristalização de Preferências. (Super, 1974) A segunda parte 

da fase de exploração corresponde ao desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão, em 

que se já tem informação suficiente para pautar escolhas. Sendo a parte seguinte equivalente ao 

momento de implementação para depois o processo passar por uma fase de estabilização. 
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Dependendo do tipo de padrão (estável, convencional, instável ou de múltiplas tentativas) que o 

desenvolvimento da carreira assume é que se consegue identificar os ciclos de cristalização, 

especificação, implementação e estabilização (Savickas, 2001).  

Mais importante do que essa análise objetiva é a enxergar de forma subjetiva que somada ao 

conceito de temas oferece mais informações sobre a psicologia de carreira. Os temas são reflexos 

das necessidades e preocupações pessoais. 

Enquanto uma análise sociológica desses padrões seria mais objetiva associando as escolhas a 

aspectos culturais, sociais e econômicos, a análise psicológica carece apoio profissional para se 

reconhecer e extrair os temas da história do trabalho do indivíduo (Savickas, 2001).  

 

3. METODOLOGIA 

No segundo semestre de 2015 a aplicação de formulário aos alunos dos 2º, 4º, 6º e 8º períodos dos 

cursos de design da Escola de Design. O início das aplicações dos questionários online está prevista 

para agosto de 2015, e ainda, a aplicação posterior do método focus groups como teste de análise de 

falseamento. A escolha da aplicação de formulários online se deve a expectativa de alcançar o maior 

número de alunos possível, conferindo a eles a comodidade de responder quando for conveniente. 

Outro fator favorável é a uniformidade das respostas facilitando o processamento das informações 

(GIL, 2010).  

Pesquisas relacionadas às motivações de escolha de carreira são numerosas na Psicologia e 

Sociologia, portanto o levantamento bibliográfico norteou a formulação do questionário a seguir. 

Dias e Soares (2012) apresentam de forma geral a evolução do estudo do processo de escolha de 

carreira no mundo e no Brasil, dentre as colaborações deste estudo se destacam: a crescente 

importância do título como diferencial no mercado de trabalho; a pesquisa, bem como o 

acompanhamento vocacional de profissional qualificado influencia o nível de acerto na escolha 

preliminar de carreira/curso; a influência do contexto político e econômico no direcionamento para 

determinadas áreas. Sustaeta e Julve (2014), por outro lado, foram usados como referência para 

formulação do projeto já introduzindo diversos aspectos importantes para análise de motivação de 

alunos como: idade; sexo; capacidade de atender as expectativas financeiras; influência familiar; 

expectativas individuais de realização profissional. Raey et al (2005), muito alinhados aos capitais de 
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Bourdieu, apontam um complexo equilíbrio entre classes sociais, os ambientes frequentados (grupos 

de amigos, escolas, atividades extra curriculares), nível de instrução de familiares e poder econômico 

como fatores determinantes na capacidade de decisão durante o processo de escolha de carreira. 

Savickas (2001) e Super (1974), referenciados anteriormente, contribuem principalmente com o 

conceito de temas, que permeia o desenvolvimento de carreira da infância a velhice pois refletem os 

desejos e receios individuais. Sendo assim a maturidade e o autoconhecimento se tornam fatores 

absolutamente relevantes no entendimento desse processo.  

Saeed e Zyngier (2012) destacam o engajamento a vida escolar como forma de se avaliar o nível de 

motivação dos alunos. Além disso afirmam que alunos intrinsicamente motivados (por afinidade, por 

compatibilidade com habilidades inatas, verem como forma de realizar sonhos pessoais) 

normalmente apresentam melhores resultados que alunos com extrinsecamente motivados 

(influência da família, amigos, professores).  

No total, o questionário terá 45 (quarenta e cinco) perguntas com objetivos diversos, porém 

convergentes para compreensão das motivações pela escolha do design para atuação pelos alunos 

da graduação na escola de Design. 

As perguntas de 1 a 13 têm caráter de levantamento socioeconômico e de identificação do aluno 

quanto ao seu status no curso no momento da aplicação.  Tais questões foram anteriormente 

aplicados por instituições de educação com intuito de coletar informações básicas sobre seus 

estudantes, e já registradas por estudiosos da sociologia da educação. Essas pesquisas1nos oferecem 

aporte para fazer as primeiras análises comparativas com os capitais de Pierre Bourdieu2. 

Sobre as perguntas Sustaeta e Julve (2014) aponta a importância de se analisar a influência de 

escolha carreira tendo como base sexo e idade. Este último fator citado é um indicativo do nível de 

maturidade do indivíduo, bom como a que estágio do desenvolvimento de sua carreira está haja 

                                                           
1 Raey et al (2005); Sustaeta e Julve (2014). 

2 Pierre Félix Bourdieu foi um sociólogo francês, grande crítica aos mecanismos de reprodução de desigualdades sociais. 

Para ele a sociedade ocidental capitalista é organizada de forma hierarquizada seguindo uma lógica de distribuição de 

poder muito desigual. Essa dinâmica é compreendida por meio das relações materiais/econômicas (salários e renda), 

relações simbólicas (status) e culturais (diplomas e títulos). Os grupos são hierarquizados de acordo com os recursos que 

dispõem, sendo estes “quantificados” por intermédio da análise dos seus capitais. Os capitais de Bourdieu são: Capital 

Econômico (renda, salários, imóveis), Capital Social (relações capitalizáveis, ou seja, relações sociais que podem ser 

transformadas em capital), Capital Simbólico (prestígio ou honra) e por último Capita Cultural (conhecimentos reconhecidos 

por diplomas e títulos). (Cunha, 2007; Nogueira e Nogueira, 2002) 
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visto que quanto mais velha é a pessoa, maior a chance de ter maior consciência de si. (Savickas, 

2001) Acredita-se ser possível o uso dessa informação como suporte à análise do Capital Social e 

Cultural do corpo discente. (Cunha, 2007; Nogueira e Nogueira, 2002) 

Sobre as perguntas sobre o curso, a fase em curso, e o tempo de integralização dos créditos para 

conclusão do curso foram incluídas com intuito de identificar mudança de nível de motivação, ou 

possíveis deslocamentos origem da mesma de acordo com evolução no curso. 

Perguntas sobre a escolaridade dos pais representa uma tentativa de mapear a influência do capital 

cultural e social de Pierre Bourdieu. A família é apontada pelas duas correntes por ser um agente 

ativo em termos de sua capacidade de influenciar a escolha de uma carreira. Essa influência pode ser 

exercida por tradição, por expectativas criadas por membros da família, entre outros.    

Questões sobre cor ou raça do estudante, estado civil e renda familiar correspondem a tentativa de 

mapear a influência do capital econômico e social. (Nogueira e Nogueira, 2002) 

Saber o sobre o número de vezes que o estudante prestou vestibular, se o curso foi sua primeira 

opção, se entrou como cotista e se fez algum acompanhamento ou teste vocacional, buscam 

compreender como o aluno passou ou se ainda se encontra na Primeira fase do modelo de Donald 

Super. (Sarvickas, 2001) 

Ainda se quer saber se o acompanhamento ou teste vocacional influenciou na decisão do estudante 

e como você ficou sabendo do curso e ainda, sobre quais os motivos influenciaram mais a sua 

escolha e primeiro e segundo lugar, sendo que essa última buscam identificar o conhecimento prévio 

do curso no ingresso a universidade. Fontes: (Sustaeta e Julve, 2014; Dias e Soares, 2012; Raey et al, 

2005; Nogueira e Nogueira, 2002)  

O Uso da Escala Likert3 para mapear o grau de satisfação do estudante que será confrontada com o 

seu grau de engajamento, facilitar a interpretação dos dados, serão investigadas nas questões em 

sequencia. (Raey et al, 2005; Saeed e Zyngier, 2012) 

Sarvikas (2001) e Super (1974) destacam o processo de ingresso no Mercado de trabalho como o 

momento de “Exploration stage of carreer” (Fase de Exploração), autonhecimento, implementação. 

Estas também servirão de auxílio a avaliação do grau de engajamento do aluno. (Saeed e Zyngier, 

2012; Savickas, 2001) 

                                                           
3 Escala de Likert: trata-se de um tipo de escala psicométrica utilizada muito utilizada em questionários de 

pesquisas de opinião. Avalia o nível de concordância ou discordância com a questão. 
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Avaliação dos seguintes fatores:  conhecimento prévio; conhecimento/contato com o mercado de 

trabalho. Também pode ser observada a fase de exploração de Super. (Savickas, 2001; Dias e Soares, 

2012) 

Uma tentativa de mapear a influência do capital cultural, há no questionário perguntas sobre a 

frequência do estudante em shows, cinema, teatro, museus, feiras de livros e exposições. (Nogueira 

e Nogueira, 2002; Cunha, 2007) 

Para que se compreenda como os alunos se comportam no ambiente universitário, o questionário 

trata sobre a participação em concursos de design, a participação em eventos (Bienais, Seminários, 

Congressos, workshops), a frequência de trabalhos em grupos e com estudantes de cursos diferentes 

do seu na própria Escola de Design. (Raey et al, 2005; Saeed e Zyngier, 2012) 

Importante ainda compreender sobre a participação dos estudantes nas atividades oferecidas pelos 

centros de pesquisa da ED, se desenvolve ou já desenvolveu atividade de pesquisa/extensão, além da 

auto avaliação sobre o desempenho buscam identificar o nível de engajamento do aluno. (Raey et al, 

2005; Saeed e Zyngier, 2012; Sustaeta e Julve, 2014) 

Por fim, as últimas perguntas do questionário visam compreender o que os estudantes conhecem 

sobre a atuação profissional na área e em que medida isso implica sua motivação para os esstudos 

em design. Ou seja, perguntamos sobre conhecimento que se tem sobre a média salarial da a área, a 

expectativa de renda mensal ao graduar, sobre (as) área (as) do design que gostaria de atuar, sobre 

locais/empresas que gostaria de trabalhar.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para realização da pesquisa em questão pretende-se utilizar elementos que as publicações na área 

da sociologia e psicologia da educação indicaram como relevantes na análise do processo de escolha 

de carreira, sendo estes: idade; sexo; formação dos pais; etnia; engajamento nas atividades 

escolares; expectativas dos familiares; professores; se há pessoas que dependam dele; tradição; 

status social; maturidade; entre outros fatores. 

Os resultados gerados com as respostas dos questionários podem servir com material de apoio ao 

aprimoramento das práticas pedagógicas, bem como ajudar a universidade a entender o que a 

comunidade dela demanda. Busca-se também identificar oportunidades de desenvolvimento 
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acadêmico e tecnológico em áreas que até então se tinha indícios, e não registros, de se tratar objeto 

de interesse dos alunos.  

Dentre outros resultados possíveis, essa pesquisa espera incentivar outros estudos que permitam a 

compreensão de todo sistema de educação que compõe o conjunto de habilidades e potencialidade 

da Escola de Design. Fazer pesquisas similares com professores, membros do corpo administrativo, 

ou até com alunos egressos para que se entenda com mais clareza o que os motiva. Esse não é tão 

somente uma pesquisa de interesse da educação, como também para o design. 
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RESUMO  
Por muito tempo a experiência dos designers esteve restrita à criação de produtos e serviços através de uma 
relação vertical, onde designer e público final se encontravam na prática em patamares muito distantes um do 
outro. No entanto, cada vez mais designers têm questionado este modelo e reavaliado seu papel de atuação na 
sociedade. Desta maneira, práticas colaborativas e exploratórias do design têm sido crescentemente difundidas 
dentre profissionais no intuito de estimular a democratização do design entre cidadãos "comuns". Neste 
contexto, o artigo propõe um olhar crítico sobre os processos desencadeados em um exercício projetual que 
envolveu a aplicação de Codesign por meio de jogos e experimentos realizados na biblioteca do Museu de Arte 
do Rio de Janeiro (MAR) durante o primeiro semestre de 2015. Este é um relato acerca de como se deu a 
relação entre as expectativas iniciais do projeto e a prática em torno desta experiência colaborativa. 
PALAVRAS-CHAVE : codesign, processos colaborativos, co-criação, democratização, biblioteca. 

 
 

ABSTRACT  
For a long time the designers experience was restricted to creating products and services through a vertical 
relationship, where designer and final public were in practice on very distant levels from each other. However, 
more and more designers have questioned this model and revalued its role of work in society. Thus, 
collaborative and exploratory design practices have been increasingly widespread among professionals in order 
to stimulate the democratization of design between 'ordinary' citizens. In this regard, the article proposes a 
critical look at the processes launched in a projectual exercise that involved the application of Codesign through 
games and experiments at the Library of the Art Museum of Rio de Janeiro during the first semester of 2015. It is 
a report on how was the relationship between initial expectations and the practice around this collaborative 
experience. 
KEY-WORDS : codesign, collaborative processes, co-creation, democratization, library. 
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1 INTRODUÇÃO: A EXPERIÊNCIA COLABORATIVA, O CODESIGN 

O exercício do design, como foi difundido na sociedade moderna, já está associado a um fazer 

vertical, em que se situam bem os papéis. O projeto, nutrido por uma equipe multidisciplinar, mesmo 

que atuando em diversos campos entre a engenharia e as artes, está marcado por ser uma atividade 

estritamente qualificada. O designer é o ator que entregará o produto à sociedade. É ele quem 

conhece seus anseios, suas particularidades, seus planos de consumo. Em suma, ao designer é dado o 

papel de corresponder às vontades das pessoas, sem que elas mesmas possam interferir nesse 

processo.  

Ao final dos anos 1970, nota-se um interesse desse profissional em horizontalizar este fazer. O design 

centrado na experiência humana e voltado para questões sociais foi ganhando força. Assim, os 

designers se tornaram conscientes do valor do diálogo com os atores envolvidos no processo, 

buscando então novos métodos de trabalho e novas formas de estabelecer um contato mais estreito 

com todos os interessados neste processo. A experiência do design colaborativo surge como uma 

alternativa para potencializar estes diálogos e contatos sendo que, através das práticas colaborativas, 

o designer se torna um desencadeador de processos entre públicos que, por meio deste catalizador 

inicial (o designer), passam a se relacionar e construir ativamente as experiências do futuro que 

desejam.    

"O Codesign é uma técnica geradora, que envolve usuários e públicos no ato criativo. Ela enfatiza a 
experiência do usuário como resultado final do design em vez de enfatizar as características físicas de um 
objeto, website ou outro resultado. É na experiência que pessoas atribuem valor a bens e serviços. De 
posse das ferramentas certas, aqueles que não são designers têm todas as condições para imaginar 
experiências que satisfaçam suas necessidades e desejos." (LUPTON, 2013, p. 96) 

2 ESTABELECENDO CONTATOS: O DIÁLOGO NO CAMPO 

A partir de um projeto de pesquisa em cooperação bilateral estabelecido entre o Codesign Research 

Centre (CODE), da Royal Academy of Fine Arts, School of Design, Dinamarca, e o Laboratório de 

Design e Antropologia (LaDA), na Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro (ESDI / UERJ), no Brasil, foi dada a proposta de espelhar uma experiência desenvolvida 

pelo grupo dinamarquês em bibliotecas públicas da Dinamarca. No Brasil, este trabalho foi 

desenvolvido, em paralelo, em três diferentes bibliotecas públicas no Rio de Janeiro (Biblioteca do 

Museu de Arte do Rio de Janeiro, Biblioteca Parque Estadual e Biblioteca Comunitária da Prainha), 
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com o objetivo de explorar, em um novo contexto social, os processos de Codesign desenvolvidos na 

pelo CODE. 

O Rio de Janeiro tem passado por diversas iniciativas de revitalização e de fortalecimento de áreas 

importantes para o processo de desenvolvimento da cidade. Grande parte destas iniciativas tem 

como objetivo resgatar o contato com as raízes cariocas, buscando reinserir estes locais no percurso 

turístico. Dentro desta perspectiva, o projeto do Porto Maravilha tem a proposta de colocar em 

evidência a Zona Portuária do Rio de Janeiro. Assim, trabalhar junto ao Museu de Arte do Rio de 

Janeiro, marco deste projeto, apresentava-se como uma possibilidade de representar a pluralidade da 

cidade, através da história do Rio de Janeiro e de seus simbolismos e, por fim, sendo um espaço de 

discussão das diversas tramas que compõe a malha social da cidade. Neste contexto, tivemos a 

expectativa que a biblioteca recém-inaugurada instalada ali, se mostrasse como um lugar frutífero 

para nos lançar no entendimento destas diversas questões.  

A Biblioteca do MAR é um espaço recém-inaugurado, aberto ao público no dia 10 de fevereiro de 

2015. Está situada no quarto andar do prédio em que funciona a Escola do Olhar, ambiente que o 

Museu apresenta como um espaço para a produção e provocação de experiências coletivas e pessoais 

e que tem como foco principal a formação de educadores da rede pública de ensino. A partir de 

nossas visitas ao Museu em parceria com a Biblioteca do MAR, entendemos mais especificamente 

quais eram as linhas de pesquisa da biblioteca, que são:  arte, cultura afro-brasileira, cultura visual, 

educação, filosofia e História do Rio de Janeiro e Livros de Artista. Este último, desde o início nos 

pareceu ser a maior vitrine da Biblioteca, com cerca de 1200 títulos que só podem ser consultados 

com visita agendada ao acervo restrito. O grupo também teve a possibilidade de conhecer outras 

áreas do Museu, como o terraço no andar superior, em que é possível vislumbrar todo o entorno do 

prédio e ainda visitar o Pavilhão de exposição. Estas visitas foram importantes para compreendermos 

a conexão entre o Museu e a Biblioteca. Mesmo que já nos tivesse sido informado que o acervo da 

Biblioteca estava a serviço das exposições do Museu, este ponto ficou evidente no momento em que 

pudemos enxergar como se dava este elo. Tínhamos visitado o acervo da Biblioteca e observado 

diversos livros, que aparentemente não tinham relação entre si, mas no momento em que pudemos 

vivenciar as exposições, percebemos na prática a sua extensão para o ambiente da Biblioteca.    

De volta à sala de aula, durante a reflexão e análise de todas as questões pelo grupo, o que ficou mais 

latente era a falta de público daquela biblioteca. O Museu possui um público bem demarcado, são 
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principalmente alunos da escola pública, turistas e cidadãos cariocas. Diante deste quadro, 

percebemos a possibilidade de buscarmos juntos - nosso grupo de pesquisa e a instituição MAR - um 

direcionamento para o que poderia ser essa biblioteca para os seus futuros usuários, bem como um 

entendimento de quem seriam esses usuários. 

3 INTENSIFICANDO AS INTERAÇÕES: O DISCURSO INSTITUCIONAL 

O projeto de Codesign, por partir de uma natureza colaborativa com o diálogo intenso junto aos 

diversos interessados, requer um estreitamento de relações entre os atores envolvidos nos processo. 

Desta forma, sentimos a necessidade de estarmos em contato também com as outras esferas que 

compõem o Museu e a Biblioteca. Assim, agendamos posteriormente uma reunião com uma das 

responsáveis pela área educativa do MAR, a Escola do Olhar. Nesta ocasião, percebemos que a trama 

que rege estas relações tem muitas ramificações e, segundo o que nos foi mostrado, aquele é um 

Museu que tem como proposta apresentar o Rio para o Rio, então suas coleções e exposições estão 

sempre preocupadas em transmitir a identidade carioca. Por outro lado, nos foi relatado que existe 

uma intensa interação entre os setores de curadoria e do educativo, no sentido de gerar ações e 

projetos que envolvam os dois campos. Para isso, a equipe do educativo é formada por profissionais 

de diversas áreas, como educadores, arte-educadores, comunicólogos, entre outras competências. 

Esta equipe multidisciplinar está familiarizada com processos de criação colaborativa e está 

constantemente engajada em mapear os desejos e expectativas de seus visitantes, dos seus vizinhos 

(comunidades do entorno), para assim construir seus conceitos. Por essa natureza dialógica e de 

constante mutação é que o Museu de Arte do Rio de Janeiro se considera um museu de processos.  

Neste ponto, havia uma grande expectativa do grupo acerca daquele que seria um ambiente propício 

para o exercício do Codesign, principalmente pela diversidade de diálogos que poderíamos 

estabelecer. Sendo este um Museu de processos, evidenciou-se que a Biblioteca, apesar de já 

inaugurada, ainda estava em construção, sem uma definição de público ou funcionamento preciso, 

apenas com expectativas de estabelecer uma interface com diversos tipos de visitantes, como 

pesquisadores e estudantes, mas também com crianças, com visitantes e com toda a comunidade do 

entorno do Museu.  
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4 DEFININDO QUESTÕES DE PESQUISA: O WORKSHOP COM O PARCEIRO DINAMARQUÊS 

Durante a semana de 13 a 15 de abril, alguns dos nossos parceiros - alunos e professores do 

Mestrado em Codesign da Royal Academy of Fine Arts, School of Design, na Dinamarca - estiveram no 

Brasil. Este contato presencial possibilitou que pudéssemos trocar experiências mais estreitamente, 

facilitando o nosso entendimento sobre a aplicação das práticas de Codesign em nosso projeto. Além 

de uma troca direta de experiências, apresentamos o projeto que acontecia no MAR para todos os 

outros grupos de trabalho da ESDI e para o grupo dinamarquês, fato que ocorreu nesta mesma 

semana quando levamos 60 pesquisadores em Codesign para conhecer a Biblioteca e demais espaços 

do MAR. Posteriormente, no dia 15 de abril, foi realizado um workshop com a parceira dinamarquesa, 

Rie Maktab, no pavillion do MAR. A realização do workshop foi decisiva para o amadurecimento das 

questões levantadas ao longo das visitas de campo e principalmente para a definição de uma questão 

central para desenvolver o projeto.  

A atividade do workshop se desenvolveu a partir duas frentes, sendo umas delas através da 

identificação de iniciativas de projetos de bibliotecas pelo mundo, e a outra pela leitura de alguns 

modelos de oficinas ensaiados por Joachim Halse em seu artigo Ethnographies of the possible, 

publicado na coleção de Design Anthropology: theory and practice. Nesta experiência, o autor descreve a 

realização das oficinas colaborativas por meio de cenários de boneca (doll's scenarios), em que os 

bonecos eram utilizados para repensar o papel e as ações dos atores envolvidos, e assim construir 

cenários de futuros possíveis. Após, seguiam-se outras etapas em que os participantes foram 

convidados a construir, em grande escala, esses cenários. Desta forma, eles mesmos teriam que atuar 

no desenvolvimento de futuros imaginados. (HALSE, 2013) 

Com base nestas ideias, construímos nossa oficina, e a organizamos de modo que os participantes 

deveriam encenar e fotografar futuros possíveis para a Biblioteca do MAR, provocados por algumas 

questões. A atividade envolveu 10 pessoas, sendo o grupo brasileiro de estudantes e a parceira 

dinamarquesa, Rie. Todo o workshop foi realizado em inglês, e por esse motivo também foi planejada 

uma atividade em que pudéssemos nos comunicar corporalmente, com o objetivo de quebrar a 

barreira que a língua nos impunha. Desta maneira, foi realizada a divisão dos participantes em três 

grupos, e cada um recebeu uma questão de pesquisa a ser encenada. As perguntas lançadas para 

discussão foram: 1. Como convidar as pessoas para uma biblioteca recém-inaugurada? 2. Como trazer 

a biblioteca para as pessoas? 3. Como você lê? 
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No futuro imaginado pelo grupo que respondeu à pergunta número 1, a ideia para lidar com esta 

questão foi tratar a inauguração da biblioteca como uma festa, tendo claro o objetivo de apresentar o 

espaço e convidar a comunidade, evidenciando a sua abertura. Então, eles construíram um cenário 

de uma festa tradicional de inauguração, com convites, balões e a representação de um público 

heterogêneo. O grupo que respondeu à pergunta número 2 pensou a biblioteca como um lugar 

democrático em que todas as pessoas pudessem viver e experienciar juntas. Para demonstrar o seu 

cenário, apresentaram três tipos de personagens, com diferentes posicionamentos políticos. De um 

lado estava um homem que tinha um posicionamento político mais alinhado à direita e do outro, 

uma mulher que se aproximava mais à esquerda. Finalmente, no terceiro ponto, estava uma criança, 

representando a neutralidade dentro de uma discussão política e de um local de convivência, como a 

biblioteca. Desta forma, foi mostrado que a biblioteca é um lugar universal, em que se congregam 

todos os tipos de pensamento e onde todas as pessoas podem desenvolver um sentimento de 

apropriação do espaço. Para lidar com a pergunta 3, o grupo representou um cenário que dizia 

respeito à experiência pessoal dos integrantes do grupo com a leitura. Para eles, a melhor maneira de 

ler era pegar um livro, ir à praia e ter um momento descompromissado, prazeroso e relaxante durante 

a leitura. Este cenário enfatizou a importância que o sentimento de pertencimento ao espaço tem 

para o leitor. Quanto mais ele se sente confortável, quanto mais se apropria do espaço de leitura, e 

mais estará estimulado a viver essa experiência. As figuras 1, 2 e 3 ilustram os cenários criados. 

Figura 1. Cenário construído para responder à pergunta: como convidar pessoas para biblioteca recém-inaugurada? 
Figura 2. Cenário construído para responder à pergunta: como trazer a biblioteca para as pessoas? 

Figura 3. Cenário construído para responder à pergunta: como você lê? 

Fonte: Autoria própria, 2015. 

Após a montagem dos cenários, os três grupos se reuniram e discutiram as soluções propostas, 

também apontando outros caminhos. A experiência do workshop revelou diversas alternativas, ao 
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passo que refletimos e chegamos ao afunilamento da questão central deste projeto realizado na 

Biblioteca do MAR através da seguinte pergunta: Qual é o potencial real de uma biblioteca inserida 

em um Museu de Arte?  

5 PARTINDO PARA A PRÁTICA: O QUE NÓS ESTAMOS FAZENDO AQUI? 

O projeto colaborativo é essencialmente prático, sendo que mesmo a sua construção teórica é 

formulada após a experimentação prática. Assim, para existir a teoria tem de antes existir uma prática 

permeável em meio aos seus diversos públicos. Além disto, não é possível prever o que será realizado 

quando se compartilha um projeto com tantos atores. Por mais que o profissional de Design se 

organize para seguir uma impecável cartilha de "como se faz Codesign em cinco passos", logo a partir 

do primeiro ou segundo passo ele se dará conta que estará caminhando no escuro. São muitos os 

obstáculos enfrentados além-cartilha: o problema nunca está dado; as negociações são múltiplas e 

constantes; os interesses particulares dos atores por vezes se mostram divergentes; a evolução do 

projeto se dá por caminhos imprevisíveis; e é muito difícil conciliar tantas vozes sem negligenciar 

nenhuma delas. Sendo assim, partindo das premissas e expectativas anunciadas na primeira parte 

deste artigo, nosso grupo de designers trabalhava a observação e exploração do espaço físico do MAR 

com a inquietante pergunta em mente: o que realmente nós estamos fazendo aqui como designers? 

De fato a visita dos alunos e professores do CODE à ESDI incitou debates e reflexões sobre nosso 

papel enquanto designers em um projeto de Codesign. Os alunos da graduação se envolveram muito 

nas etapas iniciais e mais abstratas do projeto e, ainda que não entendessem bem o que sairia a 

partir dali, demonstravam curiosidade e interesse em participar daquele processo que começava a se 

desdobrar frente a eles próprios. Finalmente, por meio das perguntas levantadas na atividade 

anterior (workshop com dinamarqueses), o grupo conseguiu perceber que a questão acerca da 

biblioteca do MAR não estava dada. Tratava-se de uma biblioteca recém-inaugurada e sem visitantes, 

mas não era uma questão de projeto simplesmente criar uma campanha de inauguração para a 

biblioteca. O fluxo de visitantes do museu era grande e o público demonstrava interesse por obras e 

atividades interativas que ali havia, mas transitavam pelo espaço sem saber ou mesmo se interessar 

pela biblioteca. A questão de projeto naquele contexto não se mostrava de forma clara, porém era 

sensivelmente perceptível que acerca daquela biblioteca se estruturavam muitas posições e opiniões 

a partir de seus funcionários, dos funcionários do museu, da gerência do departamento educativo e 

também do público que visitava e interagia com todos aqueles espaços e os arredores. Sendo assim, 
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identificamos que a necessidade naquele momento era de desenvolver um dispositivo de 

comunicação com os quatro objetivos múltiplos de: convidar, comunicar, engajar e co-criar. E assim 

foi projetado o jogo Tarot da Biblioteca. 

6 JOGANDO COM O MAR: O TAROT DA BIBLIOTECA 

Os jogos são atividades lúdicas presentes nas sociedades desde as civilizações mais antigas. Por meio 

de jogos os indivíduos têm a possibilidade de acessar diversos níveis de entretenimento, 

concentração e até mesmo aprendizagem. Dentro do processo de design participativo, muitos já 

usaram a metáfora do jogo como forma de facilitar a compreensão e/ou para organizar a 

participação. Neste contexto, para realizar projetos em design é fundamental imaginar futuros 

possíveis. Para que estes projetos sejam bem sucedidos é importante viabilizar rapidamente 

caminhos para explorar não apenas um, mas vários futuros imaginários. Sendo assim, acredita-se que 

é uma vantagem envolver usuários e outros públicos nas fases mais criativas e inovadoras do projeto 

de design. (BRANDT, 2006) 

O Tarot da Biblioteca é um jogo exploratório de 53 cartas com 8 categorias, sendo elas: pessoas, 

sentimentos, objetos, acervo da biblioteca do MAR, espaços do MAR, inspiração por meio de obras 

de arte, projetos incríveis de bibliotecas pelo mundo, cartas-coringa. Cada categoria se apresenta de 

forma independente uma da outra, e a categoria coringa é composta por cartas em branco que 

possibilitam o jogador a escrever o que quer que seja que ele sinta falta no baralho. Para o jogo 

acontecer é preciso estabelecer quantos irão jogar, quantas cartas poderão ser escolhidas e 

responder a seguinte pergunta: "Em um futuro onde tudo fosse possível, como seria a sua biblioteca 

ideal?". 

Neste experimento o número de jogadores sempre esteve em aberto, então as pessoas ficavam livres 

para jogar individualmente, em duplas, trios ou grupo. O jogo em duplas ou em grupo costumava 

incitar debates frutíferos entre os participantes, ao passo que o jogo individual ocasionava ora 

modalidades mais silenciosas, ora modalidades em que o jogo se tornava propulsor de uma grande 

conversa com nosso grupo de designers e o participante onde cada carta, uma a uma, era debatida. 

A partir da observação do primeiro e do segundo dia em que jogamos com o público de visitantes do 

espaço do MAR, optamos por delimitar a escolha de até 20 cartas de qualquer categoria, pois antes 

disso o número de cartas a serem utilizadas era de livre escolha do(s) jogador(es). Esta mudança foi 
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observada e considerada positiva, pois a partir do momento em que as pessoas tinham de escolher 

quais cartas elas incluiriam e quais excluiriam para compor seu cenário do futuro, mais 

criteriosamente elas justificavam estas escolhas. As figuras 4, 5 e 6 mostram o tarot em ação no MAR. 

Figura 4. Designers e público do MAR interagindo a partir do Tarot. Figura 5. Usuária da biblioteca do MAR jogando 
individualmente. Figura 6. Cenário fictício construído a partir do jogo Tarot da Biblioteca. 

 
Fonte: Autoria própria, 2015. 

 
When we talk about exploratory design games in design work the players seldom compete in order to 
win a specific game. Participants in exploratory design games often have different interests and 
preferences but instead of utilizing this by competing the aim is to take advantage of the various skills 
and expertise’s represented and jointly explore various design possibilities within a game setting. 
(BRANDT, E., 2006, p. 2) 

 
A proposta da ferramenta Tarot da Biblioteca foi concebida com a intenção de engajar a participação 

cidadã através da co-criação junto aos diversos atores envolvidos no experimento. A agenda 

estruturada dentro desta concepção pretendia convidar, comunicar, engajar e co-criar com ao menos 

um ou mais representantes de cada nicho, sendo eles: o público visitante do museu, os usuários da 

biblioteca do MAR, os funcionários da biblioteca do MAR, os funcionários do museu em geral e a 

gerência e/ou diretoria do MAR. Conforme ressaltado nesta introdução, um projeto de Codesign exige 

negociações por vezes inesgotáveis em diversos níveis (práticos, formais, hierárquicos, democráticos, 

burocráticos - para citar apenas alguns) e, ainda assim, nem sempre o que é idealizado na teoria 

corresponde à prática final durante os processos. Ao lidar com todos esses níveis de negociações ao 

longo do experimento, os designers são desafiados a prosseguir com o projeto ao qual se propuseram 

realizar, pois negociar é inerentemente parte do processo de Codesign. Dentro deste contexto onde 

algumas agendas obtiveram retorno positivo e outras não, foi possível realizar ao todo 25 jogos com o 

Tarot contando com a participação voluntária do público do museu, 2 funcionários do MAR e uma 

usuária da biblioteca do MAR.  
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Como resultado, obtivemos informações para um mapeamento geral sobre os desejos e as formas de 

uso que as pessoas gostariam para a biblioteca. Através da análise dos cenários construídos e dos 

diálogos coletados por meio do dispositivo de comunicação foi possível encontrar semelhanças nas 

visualizações de futuro dos diversos participantes. Os conceitos mais abordados dentre todos os jogos 

realizados certamente foram os de biblioteca na rua e biblioteca na praia, sendo que muitas pessoas 

verbalizaram o quanto o ambiente de uma sala de biblioteca extremamente silenciosa pode ser 

inóspito e até mesmo intimidador. Neste sentido, muitas pessoas levantaram a ideia de haver um 

educador ou professor nas bibliotecas ao invés de bibliotecários, argumentando que não sentem 

reciprocidade por parte destes profissionais. As cartas com os livros de educação, cultura afro e 

história do Rio de Janeiro também se mostraram recorrentes nos cenários construídos, e a maioria 

dos participantes ficaram surpresos ao saber que estes temas são parte do acervo da biblioteca do 

MAR. As cartas coringas foram bastante utilizadas pelos jogadores para: a) ampliar os temas do 

acervo de livros oferecido inicialmente; b) demandar serviços e acessibilidade (como lanchonete e 

elevadores); c) sugerir dispositivos de multimídia mais modernos e interativos; d) iniciar conversas a 

respeito de projetos inovadores de bibliotecas que os usuários conheciam ou participavam de alguma 

forma. A Figura 7 mostra um cenário co-criado com a inclusão de uma carta coringa. 

Figura 7. Exemplo de um cenário construído por uma professora que visitava o Museu do MAR. 

 
Fonte: Autoria própria, 2015. 
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Brandt (2006) afirma que jogos exploratórios poderosos envolvem o público em direção a uma 

investigação colaborativa a respeito das práticas existentes, bem como para o design participativo de 

cenários futuros. A autora ressalta ainda que o uso de peças e questões em aberto permite diferentes 

interpretações que levam a diálogos mais livres e criativos. Neste sentido, o design de jogos baseado 

no acaso (ou simplesmente na atividade de exploração) está focado em viabilizar uma maneira de se 

livrar dos velhos hábitos e experenciar o novo, evocando novas ideias. De fato, através dos cenários 

criados e também do auxílio das cartas coringas, o Tarot da Biblioteca atingiu esse duplo objetivo 

provocando nos jogadores reflexões a respeito das formas de uso costumeiras nas bibliotecas, e 

convidando as pessoas a participarem livremente da construção de apontamentos futuros para usos 

mais democráticos daquele espaço. 

7 DECIFRANDO A MENSAGEM: COMO VOCÊ LÊ? 

Por meio do dispositivo de comunicação em formato de jogo, as pessoas construíram ideias e 

posicionamentos muito interessantes e inspiradores acerca das formas de uso e desejos em torno de 

uma biblioteca. Foram muitas as vozes, mas a mensagem era uníssona: uma biblioteca que promova 

educação e cultura, atraindo e integrando as pessoas, e que seja aberta, aconchegante e mostre 

outras tantas formas de expressão (música, dança, cinema, performances, grafite, multimídia, etc.). 

Dentre todos os jogadores do Tarot, não conhecemos um que não tenha se dedicado a construir a 

resposta para a pergunta com afinco. Todos participantes dedicaram seu tempo e consultaram todas 

as cartas, uma a uma, antes de finalizarem os cenários. Refletindo através desta mesma pergunta - 

"Em um futuro onde tudo fosse possível, como seria a sua biblioteca ideal?" -, e de todas as respostas 

e cenários obtidos por meio do jogo, nossa equipe de designers chegou à conclusão que o 

experimento final deste projeto coletivo tinha de ser uma devolutiva concreta, múltipla e 

colaborativa dos desejos os quais todas aquelas pessoas tinham nos confiado. Desta forma, o produto 

final de todos estes processos de Codesign relatados se desdobrou como um provótipo. 

8 DEVOLUTIVA PARA O PÚBLICO DO MAR: A EXPERIÊNCIA DO PROVÓTIPO 

Designers são especialistas em visualizar sistemas de informações, projetar objetos e/ou serviços e 

modelar possibilidades no mundo artificial. Sendo assim, os protótipos são comuns aos designers 

como uma abordagem técnica que tangibiliza uma ideia final antes de uma produção seriada, por 

exemplo. Neste sentido, os protótipos se apresentam como versões prévias de produtos futuros. 
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Partindo deste conceito, existe uma vertente dentro da área de Design Anthropology que sugere um 

exame crítico acerca dos processos de design e das práticas de uso das pessoas, propondo uma 

abordagem não-linear e que não se encerre no protótipo desenvolvido pelo designer e entregue ao 

público em uma relação vertical. Esta vertente propõe uma abordagem que viabilize relações entre 

projetar (designing) e usar. Assim, o conceito de provótipo (provotype) é estabelecido dentro de um 

processo de Codesign. Segundo Donovan e Gunn apud Mogensen (1994), o provótipo tem objetivo 

de provocar reflexões acerca de práticas existentes. Evocando experiências provocativas e concretas 

das práticas existentes, os provótipos podem instigar a discussão sobre a prática atual através da 

prática. 

A partir da ideia de provótipo, nosso grupo de designers desenvolveu um experimento no formato de 

intervenção que foi colocado em prática na calçada da rua em frente ao Museu de Arte do Rio de 

Janeiro. Este provótipo foi elaborado a partir dos dados coletados através do jogo Tarot da Biblioteca. 

Buscando experimentar junto às pessoas o que seria uma biblioteca sem paredes, na praia, aberta a 

todos os públicos e com acesso irrestrito e gratuito, organizamos um espaço com cadeiras de praia, 

guarda-sol e muitos livros à disposição. Para ir em direção a este espaço, os transeuntes caminhavam 

por uma trilha de livros jogados pelo chão com as seguintes frases: "Até onde um livro pode te 

levar?", "Podem te tirar tudo, menos o que você aprendeu", "Perder-se também é caminho", "De 

onde você vem? Para onde você vai?", "A biblioteca serve só para ler?", "Você conhece as bibliotecas 

da sua cidade?". Ao se aproximarem do guarda-sol, encontravam cartazes com informação sobre o 

experimento de Codesign desenvolvido no espaço MAR ao longo dos meses, bem como muitos livros 

ao lado do recado: "Gostou? Pode levar, é grátis". Também estava à disposição do público marcadores 

de livros com frases provocativas e o selo do projeto "Como você lê?". 

Na experiência do provótipo, foram ensaiadas e observadas diversas abordagens. Em alguns 

momentos, dois integrantes da equipe de designers sentavam-se nas cadeiras de praia e liam alguns 

livros, enquanto o resto do grupo observava a reação das pessoas que por ali passavam. Nestes casos, 

as pessoas costumavam vir olhando pelo chão as frases e livros, até se aproximarem deles e 

perguntarem o que estava acontecendo ali. Em outros momentos do dia, deixamos o provótipo 

completamente abandonado e apenas observamos como as pessoas interagiam com os materiais. 

Neste momento, foi percebido que a maioria das pessoas procurava em volta por alguém, mesmo 

ainda depois de ler o cartaz. Por vezes queriam perguntar mais detalhes sobre o projeto, ou confirmar 
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se poderiam mesmo levar um ou mais livros. Houve muitas outras pessoas também que apenas 

pegavam um livro do chão e iam embora com ele sem nenhum traço de hesitação. Outras 

fotografavam exaustivamente a intervenção e chamavam os colegas para ver, ainda que não 

pegassem nenhum livro. Dentre as muitas interações observadas durante as 3 horas em que o 

provótipo esteve ali, de fato quase todos os livros foram doados, restando até o final da tarde apenas 

uma caixa deles. A Figura 8 mostra algumas das interações do público com o provótipo. 

Figura 8. Algumas cenas da intervenção (provótipo) de rua 

 
Fonte: Autoria própria, 2015. 

 
Dentre as muitas pessoas interessadas que ali estiveram, a presença de uma delas sem dúvida foi a 

mais significativa para avaliação do experimento como um todo. Leila é uma visitante do museu que 

conhecemos no primeiro dia em que jogamos o Tarot da Biblioteca no espaço do MAR. Na realidade, 

Leila foi a primeira pessoa com quem co-criamos cenários possíveis. Quando ela chegou na calçada 

em frente ao MAR e viu todos aqueles livros jogados no chão, parou muito curiosa para ler as frases e 

seguir a trilha. Ao nos encontrar no espaço-praia, abriu um sorriso e logo nos reconhecemos. Leila 

relacionou a praia improvisada que montamos com a biblioteca na praia do cenário dela. Contamos 

que aquele experimento era o resultado do projeto do qual ela fez parte desde o início, e que através 

dele tentamos traduzir os desejos do público para a biblioteca e incitar reflexões acerca das formas de 

uso costumeiras. Ela nos respondeu que estava muito orgulhosa de nós, pois o resultado final foi 

incrível. Leila passou mais tempo no local, conversando e interagindo com outras pessoas a respeito 

dos livros e, antes de ir embora, deixou um recado incentivador por escrito em um de nossos cartazes 

(Figura 9). 
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Figura 9. Registros da visitante do museu que participou de todas as etapas do projeto de Codesign no MAR. 

 
Fonte: Autoria própria, 2015. 

9 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Finalmente, foi observado pelo grupo que os experimentos de Codesign desenvolvidos neste período 

revelaram muito mais sobre processos de design do que sobre soluções de design. Essa percepção 

vem de encontro ao que Donovan e Gunn (apud Ingold e Hallam, 2007) apontam quando afirmam 

que os provótipos não dizem muito a respeito da mudança na forma física de um protótipo, mas sim 

de uma mudança no papel do designer desde o provedor de soluções para o futuro, para o coletor de 

sonhos que abre caminhos para a criatividade e a improvisação. Nesse sentido, certamente é difícil 

dizer que este projeto se encerra em um fim dentro deste ciclo, pois se espera que os apontamentos 

criativos e coletivos do público sobre futuros mais democráticos tornem-se base para cada vez mais 

profissionais de design.  
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RESUMO  
A atividade projetual de design conta com uma grande diversidade de ferramentas e metodologias, porém, 
nenhuma delas tem como alvo o processo de desenvolvimento de produtos eletroeletrônicos.  No caso dos 

equipamentos eletromédicos, o desenvolvimento é ainda mais complexo pois possui uma série de 
especificidades a serem observadas. Compreender esses requisitos de projeto é de suma importância para que 
o aparelho em desenvolvimento atenda às condições de uso e regulamentação. A homologação de um 

equipamento eletromédico é um processo lento e caro, onde um erro de projeto pode comprometer todo o 
investimento. Por conta disso, percebe-se a necessidade de uma ferramenta que contemple as características 
únicas do projeto de aparelhos eletromédicos .  
PALAVRAS-CHAVE : Eletromédicos. Design de produto. Ferramentas de design. 

 
 

ABSTRACT  
The project design activity has a wide variety of tools and methodologies albeit none targets the process of 
developing electronic products. In case of electromedical equipments, development is even more complex as it 
includes a number of specificities that must be observed. Understanding these design requirements is of 
paramount importance so that the developed device suits the regulations and conditions of use. The approval 

of an electromedical equipment is  a slow and expensive process, a design mistake can compromise the entire 
investment. Due to this we see the need of a tool that addresses those specific characteristics of 
electromedical equipment design. 

KEY-WORDS : Electromedical. Product design. Design tools. 
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1 INTRODUÇÃO 

A atividade projetual de design conta com uma diversidade de ferramentas e metodologias  

(BURDEK, 2006). No entanto, nenhuma delas tem como alvo o processo de desenvolvimento de 

produtos eletroeletrônicos, que possui especificidades a serem observadas, como por exemplo: 

resistência ao calor, magnetismo, aterramento, facilidade de limpeza, isolamento à poeira, dentre 

outras (ANDRADE, 2007). Esses aspectos são definidos por norma técnica da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e manual por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Por não contemplarem tais especificidades, as ferramentas de projeto utilizadas por profissionais de 

design, acabam se apresentando insuficientes e podem potencialmente comprometer o 

investimento por detrás de um equipamento, uma vez que todos os eletromédicos desenvolvidos , 

são avaliados por órgãos reguladores no intuito de manter um padrão de qualidade do que chega ao 

mercado. No Brasil, os testes são realizados pelo SINMETRO (ANDRADE, 2007). Os produtos que não 

atendem às especificações, não são liberados para comercialização.  

Segundo Toledo et al. (2006), empresas do setor de equipamentos eletromédicos, têm como um dos 

maiores problemas no desenvolvimento de novos produtos, o processo de homologação junto à 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A burocracia e morosidade do processo fazem com 

que o produto demore a ser lançado e os ensaios obrigatórios para homologação são bastante 

custosos, aumentando o preço conforme a finalidade do produto a ser testado. Caso o produto falhe 

em qualquer um dos testes, o projeto é rejeitado e deve ser novamente testado após as adaptações. 

Esse retrabalho significa perdas não só para a empresa, mas também para os responsáveis pelo 

projeto.  

Não obstante, iniciativas para projeto da segurança dos pacientes, vêm desempenhando um papel 

crescente na política de saúde pública, e em decorrência disso é fundamental estabelecer a 

concepção ergonômica nos requisitos essenciais. Também o nível de formação e de conhecimento 

do utilizador, tal como no caso de um usuário leigo, deve ser ainda mais enfatizado dentro dos 

requisitos essenciais. O fabricante deve colocar ênfase particular sobre as consequências do uso 

indevido do produto e seus efeitos adversos no corpo humano (DONAWA, 2011). 
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Em virtude das inúmeras informações de uso, segurança e normas obrigatórias a esse tipo de 

projeto, faz-se necessária uma ferramenta de design especifica que tenha por princípio a otimização 

do processo de desenvolvimento de equipamentos eletromédicos. Para obtê-la, será realizada uma 

revisão das normas e especificidades desses equipamentos, e a seleção de uma técnica projetual de 

design a ser adaptada para esse fim. 

2 NORMAS E ESPECIFICIDADES DOS ELETROMÉDICOS 

Normas Técnicas  

Para a certificação de equipamentos eletromédicos no Brasil, é adotada a norma técnica da ABNT 

denominada NBR IEC 601-1: Equipamento Eletromédico. Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança 

e normas técnicas particulares da série IEC 601.2. 

Porém, além de se enquadrarem nas normas da ABNT, os equipamentos fornecidos no Brasil , devem 

atender também aos requisitos essenciais de segurança sanitária estabelecidos pelo Manual para 

Regularização de Equipamentos Médicos na ANVISA (ANDRADE, 2007). É utilizado a Resolução n°444 

de setembro de 1999. Alguns fatores chave são levantados nessa resolução, como a 

incompatibilidade com outros materiais, substâncias ou gases, utilizados no ambiente hospitalar; a 

interferência recíproca com outros produtos deste meio; a instabilidade e limitações de 

características físicas e ergonômicas; o funcionamento no caso de falhas na fonte de energia, dentre 

outros. 

Tipos de equipamentos eletromédicos 

Além das normas, é necessário que se saiba os tipos de equipamentos eletromédicos definidos pela 

ANVISA. São eles: classe I (baixo risco); classe II (médio risco); classe III (alto risco) e classe IV 

(máximo risco). 

Cada classe estabelece o grau de risco que um equipamento eletromédico tem sobre o usuário 

paciente. Quanto maior o risco, mais rígidos serão os testes e os pontos a serem observados 

(ANVISA, 2010). 
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Cores 

As cores desempenham papéis cruciais no equipamento eletromédico. Elas atuam na organização, 

orientação e identificação dos aparelhos, além de facilitar a utilização e manutenção dos mesmos 

(CUNHA, 2004). Também a reflexão, é um fator importante pois está relacionada à distribuição da 

densidade luminosa e ao conforto visual. Isso se torna relevante quando se compreende que existem 

dois campos de visão para o profissional que opera um equipamento: o repouso e o trabalho. O 

campo de repouso, está relacionado ao descanso visual e o de trabalho à concentração, foco. Um 

produto não deve refletir muita luz, de modo que ofuscará o operador ao utilizá-lo, mas também, 

não poderá refletir pouca luz, causando sua não identificação pelo operador. 

Indicadores 

As cores têm grande importância no grupo dos indicadores que compreende telas, LEDs, luzes, e 

afins. É necessário que se saiba o significado das cores, na área médica para que aplicação destas seja 

feita da forma correta (ABNT, 2010). Em um equipamento, as cores vermelho, amarelo e verde 

possuem significado distintos, descritos a seguir: 

 Vermelho: Advertência. Resposta imediata do OPERADOR é necessária; 

 Amarelo: Precaução. Resposta rápida do OPERADOR é necessária; 

 Verde: Condições normais. Aparelho apto para uso. 

A aplicação dessas cores em indicadores, deve seguir esse padrão que assegura o funcionamento e 

operação correta do aparelho. 

Controles 

O grupo dos controles compreende botões, ativadores, alavancas e afins. Nesse específico caso, 

apenas uma cor deve ser reservada, por possuir significado definido e de segurança. O vermelho só 

poderá ser aplicado em botões com a função de parada imediata, ou seja, botões que cessem a ação 

do aparelho súbita e completamente (ABNT, 2010). 
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Forma 

O quesito forma, aborda a configuração física do aparelho que se está projetando. Para desenvolver 

um equipamento verdadeiramente adequado às condições de uso atendidas, é preciso atentar para 

os seguintes fatores: Dimensões, Estabilidade, Higienização, Armazenamento, Quedas ou Danos, e 

Telas (NHS, 2010). 

A dimensão é um dos principais fatores limitantes, uma vez que deve ser obtido a partir da forma de 

uso do aparelho. É importante que esse se adeque ao tipo de usuário, levando em consideração a 

acessibilidade, bem como é fundamental que seja avaliado, se o mesmo será transportado com 

frequência e quais seriam as formas de transportá-lo (pegas, alças, etc.). Caso o aparelho seja 

transportável, deve-se observar como será feito o transporte e quais riscos essa ação implicará, 

visando o desenvolvimento de soluções, que garantam o perfeito funcionamento do equipamento e 

sua estabilidade dentro das diversas formas de repouso do aparelho (NHS, 2010). 

Ainda diretamente ligado ao fator dimensão, estão as soluções de armazenamento. Todas devem 

atentar para a praticidade dessa ação, considerando a emergência e a intensidade de uso do 

aparelho, ditando assim quão acessível o equipamento deve ser (NHS, 2010). 

A higienização, um dos fatores de máxima importância, apresenta recomendações bem especificas 

como a aplicação obrigatória de superfícies de fácil higienização. É ressaltado também, a importância 

de se evitar uso de quinas, depressões ou fendas, já que tendem a ser de difícil acesso e limpeza, o 

que de forma alguma é interessante em equipamentos que exigem desinfe cção ou até mesmo 

esterilização (NHS, 2010). 

Além disso, é fundamental que se leve em consideração a resistência a quedas e danos de cada 

aparelho, tendo em vista que aqueles de maior contato com os pacientes, estão mais suscetíveis a 

tais transtornos (NHS, 2010). 

Quanto às telas, o principal a ser observado é seu posicionamento. Estas devem estar em local de 

fácil acesso para o usuário, seja ele paciente ou profissional  (NHS, 2010). 

Sendo assim, pensar as características formais do aparelho eletromédico, é também assegurar seu 

funcionamento correto. Não só a parte estética deve ser considerada, mas também a funcional, uma 

vez que o aparelho deve ser facilmente compreendido por seus usuários (NHS, 2010). 
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Interface Gráfica 

As interfaces gráficas, auxiliam o usuário a operar o aparelho e devem considerar fatores de 

acessibilidade. Um profissional pode por exemplo, estar usando luvas ao operar um equipamento e 

caso o dispositivo possua uma tela com suporte ao toque, é preciso que a interface seja adaptada 

para que não ocorram erros de ativação. Já um profissional com horas de trabalho em um plantão 

médico, pode ter problemas em interpretar dados que surjam em uma tela com fonte muito 

pequena. Em suma, é desejável que a interface seja a mais acessível possível, considerando as  

condições de uso mais extremas do usuário do aparelho (NHS, 2010).  

Materiais 

Os seguintes fatores devem ser considerados no processo de escolha de material para equipamentos 

eletromédicos: 

 segurança; 

 processamento; 

 desempenho; 

 custo; 

 impacto ambiental; 

 biocompatibilidade e inerte quimicamente; 

 resistência ao tipo de uso, impacto, esterilização e/ou desinfecção.  

É preciso atentar para a situação de uso do equipamento, para que um material seja especificado 

da maneira correta. O fator chave é o da higienização. Independente das características do material, 

este deve se manter estável quando higienizado (KUTZ, 2005) 
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Healthcare Design 

É também importante, observar que novas abordagens do design de eletromédicos sugerem uma 

interação maior com o paciente. A empresa Philips, tem se tornado referência nesse segmento e 

possui uma abordagem do tema denominada Ambiente Experience. Partindo do pensamento que 

equipamentos de ressonância magnética podem ser bastante assustadores para os pacientes, 

principalmente crianças, a empresa norte-americana desenvolveu um ambiente que utiliza 

elementos do imaginário infantil aliados a conceitos da cromoterapia e terapia do som. O resultado é 

um local relaxante e tranquilizador, transformando a experiência do teste em algo menos estranho 

(PHILIPS, 2010). 

3 MÉTODO 

Partindo da análise da estrutura de projeto de design proposta por Burdek (2006), ilustrada pela 

Figura 1, é possível dizer, que a etapa de definição de requisitos é a principal quando se projeta um 

eletromédico. É nessa etapa onde as normas e procedimentos obrigatórios são listados e ordenados.  

Figura 1: Esquema básico do processo de design 

 

Fonte: Adaptado de Burdek, 2006 
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Estratégias de projeto de equipamento eletromédicos, corroboram com a tese de que a definição 

dos requisitos é crucial para o sucesso do projeto. Segundo Sawyer (1996), a fase de prospecção de 

informações é dividida em duas etapas. A primeira etapa é uma espécie de revisão da literatura. 

Todas as publicações e documentos relativos ao equipamento que se está projetando, devem ser 

consultados. De manuais a relatórios de recall, todas as informações relevantes devem ser analisadas 

à procura de dados referentes à interação do usuário com o aparelho. Nessa etapa compreendem-se 

as limitações de uso dos usuários, e a forma com que o aparelho interfere em suas ações. A segunda 

etapa é a dos estudos exploratórios, onde devem ser conduzidas entrevistas com todos os usuários 

em potencial e observação de suas atividades diárias. O resultado disso, são informações relativas à 

forma de operação do aparelho, automatismos e má utilização. 

Outra característica importante do processo de desenvolvimento, é a revisão dos resultados obtidos 

com cada etapa, como pode ser visto no esquema representado na Figura 2. É importante que cada 

etapa concluída seja revista, para que se garanta a adequação aos requisitos levantados (FDA, 1997). 

Figura 2 - Processo de desenvolvimento baseado em revisões 

 

Fonte: FDA, 1997 
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Técnica dos Post-its 

Após a pesquisa e listagem das normas dos equipamentos eletromédicos e da análise da 

metodologia de design nesse contexto, foi possível apontar uma ferramenta de design que 

apresentasse a abertura para o uso conforme as necessidades do projeto. A técnica selecionada para 

o desenvolvimento é a chamada técnica dos Post-Its, representada na figura 3. 

Figura 3 – Técnica de Post-Its 

 

Fonte: Voxygen, 2010. 

Trata-se de uma ferramenta de organização de ideias de projeto e consiste na utilização de Post-Its 

com informações relativas ao projeto, a fim de organizar as informações de forma visual, facilitando 

a hierarquização e a separação dos dados. Essa técnica é bastante dinâmica e pode ser aplicada em 

qualquer etapa do projeto.  

Sua aplicação no projeto de eletromédicos, se justifica ainda pelo fato de promover fácil acesso às 

informações levantadas. Seu caráter dinâmico propicia o pensamento criativo, fator importante em 

um processo já bastante limitado por uma série de pré-requisitos. 
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 4 PROPOSTA 

Após a seleção da técnica a ser aplicada, foram desenvolvidas e avaliadas as melhores configurações 

para a ferramenta. Os fatores levantados levam em consideração dois tipos de usuários de produtos 

eletromédicos: profissionais e pacientes. Para profissionais, os aspectos mais relevantes do produto, 

estão relacionados ao desempenho do aparelho e à segurança. Para pacientes, a relevância está na 

linguagem do aparelho e na segurança.  

Sendo assim, propõe-se que na utilização da técnica dos Post-Its, sejam divididos os fatores a serem 

abordados em dois grupos: técnicos e psicológicos. O primeiro grupo trata da segurança, 

desempenho da função, homologação do equipamento. Requisitos como cores (aplicações, 

significados, etc.), forma (dimensões, peso, etc.), materiais (aplicação, esterilização, etc.) e interface 

gráfica (comunicação de informações) serão abordados. O outro grupo está relacionado à 

comunicação e interação com o usuário, ou seja, a mensagem que se quer passar e a linguagem que 

será adotada. 

5 CONCLUSÃO 

Em suma, a junção dos fatores levantados com a técnica dos Post-Its, cria uma forma de organização 

das informações projetuais mais dinâmica. É possível literalmente enxergar o problema a ser 

solucionado e organizar os dados da forma mais eficiente o possível.  
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RESUMO	  	  

Há	  quase	  uma	  década,	  o	  Brasil	  ocupa	  a	  liderança	  mundial	  em	  vendas	  de	  sabonetes	  em	  barra	  desde	  

2008	  e	  é	  o	  segundo	  maior	  mercado	  mundial	  de	  produtos	  da	  categoria	  banho.	  Tão	  importante	  quanto	  

o	  sabonete	  é	  a	  embalagem	  que	  o	  contém.	  As	  embalagens	  cumprem	  uma	  das	  funções	  essenciais	  do	  

processo	   de	   design,	   ligada	   aos	   aspectos	   comunicacionais	   do	   produto,	   indissociáveis	   de	   sua	  

identidade	   e	   responsáveis	   pelo	   vínculo	   que	   constrói	   as	   relações	   afetivas	   dos	   produtos	   e	   empresas	  

com	  seus	  usuários.	  O	  valor	  emocional	  contribui	  para	  que	  produtos	  se	  tornem	  memoráveis	  e	  é	  uma	  

tendência	  universal	  que	  hoje	  orienta	  a	  concepção	  e	  desenvolvimento	  de	  produtos,	  particularmente	  o	  

design	   de	   embalagens.	   Situado	   na	   interface	   entre	   o	   design	   gráfico	   e	   o	   design	   de	   produto,	   a	  

embalagem	  é	  um	  elemento	  estratégico	   importante	  na	   comunicação	  e	   sustentabilidade	  da	   imagem	  

de	   produto	   junto	   a	   seu	   público.	   Este	   artigo	   reflete	   sobre	   embalagens	   de	   sabonetes	   que	   além	   de	  

funcionais,	  são	  capazes	  de	  sobreviver	  à	  natureza	  efêmera	  de	  seus	  produtos,	  portando	  símbolos	  que	  

ficam	   gravados	   na	  memória	   do	   consumidor.	   A	   construção	   do	   texto	   abrange	   também	   a	   origem	   do	  

sabonete,	   a	   definição	   e	   função	   da	   embalagem,	   o	   design	   de	   embalagem	   e	   o	   design	   retrô.	   Os	  

resultados	   apresentados	   foram	   alcançados	   a	   partir	   da	   identificação	   de	   embalagens	   de	   sabonetes	  

com	   uma	   abordagem	   retrô	   ou	   vintage	   produzidos	   no	   Brasil	   e	   na	   literatura	   sobre	   o	   tema.	   Após	   a	  

análise,	   foi	   possível	   identificar	   que	   um	   sabonete	   será	   desejado	   ou	   estimado	   quando	   for	   capaz	   de	  

informar	  por	  meio	  de	  sua	  embalagem,	  que	  é,	  segundo	  algum	  critério,	  peculiar	  e	  distinto.	  

PALAVRAS-‐CHAVE :	  sabonetes,	  design	  de	  embalagens,	  design	  retrô	  
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ABSTRACT	  

For	   nearly	   a	   decade,	   Brazil	   is	   the	  world	   leader	   in	   sales	   of	   bar	   soaps	   since	   2008	   and	   is	   the	   second	  

largest	  world	  market	  for	  products	  of	  bath	  category.	  As	   important	  as	  the	  soap	  is	  the	  packaging	  that	  

contains	  it.	  The	  packages	  comply	  with	  one	  of	  the	  essential	  functions	  of	  the	  design	  process,	  linked	  to	  

the	   communication	   aspects	   of	   the	   product,	   inseparable	   from	   their	   identity	   and	   responsible	   for	   the	  

bond	  that	  builds	  personal	  relationships	  of	  companies	  and	  products	  to	  its	  users.	  The	  emotional	  value	  

helps	   to	  make	  products	  become	  memorable	  and	   is	  a	  universal	   trend	  which	  today	  guides	   the	  design	  

and	   development	   of	   products,	   particularly	   packaging	   design.	   Located	   at	   the	   interface	   between	  

graphic	  design	  and	  product	  design,	  packaging	  is	  an	  important	  strategic	  element	  in	  the	  product	  image	  

communication	   and	   sustainability	   at	   your	   audience.	   This	   article	   reflects	   on	   packaging	   soaps	   that	  

besides	  functional,	  are	  able	  to	  survive	  the	  ephemeral	  nature	  of	  their	  products,	  bearing	  symbols	  that	  

are	  stored	  in	  user	  memory.	  The	  construction	  of	  the	  text	  also	  covers	  the	  soap	  source,	  the	  setting	  and	  

function	  of	  the	  packaging,	  the	  packaging	  design	  and	  the	  retro	  design.	  The	  results	  were	  achieved	  by	  

identifying	  soap	  packaging	  with	  a	  retro	  or	  vintage	  approach	  produced	  in	  Brazil	  and	  in	  the	  literature	  

on	  the	  subject.	  After	  analysis,	  it	  was	  identified	  that	  a	  soap	  is	  desired	  or	  estimated	  when	  it	  is	  able	  to	  

inform	  through	  its	  packaging,	  which,	  according	  to	  some	  criteria,	  peculiar	  and	  distinct.	  

KEY-‐WORDS :	  soaps,	  packaging	  design,	  retro	  design. 
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1. INTRODUÇÃO	  

As	   embalagens	   cumprem	   uma	   das	   funções	   essenciais	   do	   processo	   de	   design,	   ligada	   aos	   aspectos	  

comunicacionais	   do	   produto,	   indissociáveis	   de	   sua	   identidade	   e	   responsáveis	   pelo	   vínculo	   que	  

constrói	  as	  relações	  afetivas	  dos	  produtos	  e	  empresas	  com	  seus	  usuários.	  	  

Em	   relação	   ao	  mercado	  mundial	   o	   Brasil	   ocupa	   a	   liderança	  mundial	   em	   vendas	   de	   sabonetes	   em	  

barra	   desde	   2008	   e	   é	   o	   segundo	   maior	   mercado	   mundial	   de	   produtos	   da	   categoria	   banho	   atrás	  

apenas	  dos	  Estados	  Unidos	  conforme	  aponta	  Gasparin1	  (2014)	  analisando	  os	  dados	  da	  Euromonitor.	  

O	  sabonete,	  considerado	  item	  de	  compra	  para	  toda	  a	  família,	  está	  presente	  em	  100%	  das	  casas	  no	  

Brasil.	  

Diante	   de	   um	   mercado	   tão	   expressivo	   e	   da	   diversidade	   de	   produtos	   que	   se	   assemelham	   no	  

desempenho	  de	  suas	  funções,	  destina-‐se	  à	  embalagem	  a	  responsabilidade	  de	  projetar	  a	  imagem	  da	  

marca	  e	  empresa	  estabelecendo	  uma	  conexão	  emocional	  entre	  o	  produto	  e	  o	  consumidor.	  

De	  acordo	  com	  Roncarelli	  (2010),	  atualmente	  os	  consumidores	  estão	  mais	  interessados	  no	  consumo	  

de	   marcas	   que	   sejam	   portadoras	   de	   valores	   e	   que	   preencham	   suas	   expectativas	   emocionais	   que	  

apenas	   no	   consumo	   de	   produtos	   que	   cumpram	   sua	   função	   básica,	   ou	   seja;	   aquela	   para	   qual	   o	  

produto	  foi	  criado.	  Além	  de	  atender	  às	  necessidades	  básicas,	  as	  marcas	  devem	  envolver	  e	  entreter	  o	  

consumidor.	   E	   na	   construção	   desta	   experiência	   emocional	   da	  marca,	   a	   embalagem	   pode	   ser	   uma	  

peça	  fundamental	  que	  antecipa	  emoções	  como	  orgulho,	  satisfação,	  prazer,	  confiança	  e	  entusiasmo.	  

Podem	   constituir	   um	   importante	   elo	   entre	   produtores	   e	   consumidores,	   atribuindo	   significados	  

simbólicos	  e	  conferindo	  identidade	  aos	  produtos.	  Em	  diversos	  segmentos,	  como	  o	  setor	  de	  produtos	  

de	   higiene	   pessoal,	   perfumaria	   e	   cosméticos,	   as	   embalagens	   além	   de	   cumprirem	   as	   necessidades	  

básicas	   de	   acondicionamento	   e	   comunicação,	   muitas	   vezes	   encantam	   e	   tornam-‐se	   símbolos	   dos	  

produtos	  que	  embalam.	  

O	  valor	  emocional	  	  contribui	  para	  que	  produtos	  se	  tornem	  memoráveis	  e	  é	  uma	  tendência	  universal	  

que	   hoje	   orienta	   a	   concepção	   e	   desenvolvimento	   de	   produtos,	   particularmente	   o	   design	   de	  

embalagens.	  Situado	  na	  interface	  entre	  o	  design	  gráfico	  e	  o	  design	  de	  produto,	  a	  embalagem	  é	  um	  

elemento	  estratégico	  importante	  na	  comunicação	  e	  sustentabilidade	  da	  imagem	  de	  produto	  junto	  a	  

seu	  público.	  

Partindo	   do	   pressuposto	   que	   o	   conjunto	   de	   objetos	   produzidos	   por	   uma	   sociedade	   expressa	   suas	  

necessidades,	  desejos	  e	  anseios,	  as	  embalagens	  dos	  produtos	  revelam	  os	  estilos	  de	  vida	  e	  os	  gostos	  

em	  um	  determinado	  contexto	  de	  uso	  de	  um	  produto.	  
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Um	  sabonete	  será	  desejado	  ou	  estimado	  quando	  for	  capaz	  de	  informar	  por	  meio	  de	  sua	  embalagem,	  

que	  é,	  segundo	  algum	  critério,	  peculiar	  e	  distinto.	  A	  essência	  da	  embalagem	  neste	  contexto	  deve	  ser	  

a	  produção	  de	  uma	  mensagem	  gráfica	  	  inteligível	  e	  assertiva,	  se	  apropriando	  de	  recursos	  visuais	  para	  

transmitir	  seu	  desígnio	  em	  atender	  uma	  aspiração	  definida	  por	  um	  público	  que	  deseja	  ser	  acolhido.	  

Este	   artigo	   visa	   ilustrar,	   por	   meio	   de	   projetos	   de	   embalagens	   de	   sabonetes	   que	   se	   tornaram	  

memoráveis,	  a	  importância	  do	  papel	  do	  design	  de	  embalagens	  neste	  setor.	  

2. SABONETE:	  ORIGEM,	  DEFINIÇÃO	  E	  FUNÇÃO	  

Para	  Perruzo	  e	  Canto	  (2003)	  os	  antigos	  fenícios	  por	  volta	  de	  2500	  a.C.,	  ao	  ferverem	  gordura	  de	  cabra	  

e	  cinzas	  de	  madeira	  resultando	  em	  uma	  pasta,	  inventaram	  o	  sabão.	  Os	  celtas	  	  que	  habitavam	  as	  ilhas	  

britânicas	  o	  batizaram	  de	  saipo	  dando	  origem	  a	  palavra	  sabão.	  O	  processo	  de	  saponificação	  foi	  criado	  

pelos	  árabes	  no	  século	  VII	  a	  partir	  da	  fervura	  da	  soda	  cáustica,	  gordura	  animal	  e	  óleos	  naturais	  dando	  

origem	  ao	  sabão	  sólido.	  

Os	  sabões	  são	  resultados	  da	  reação	  química	  entre	  a	  gordura	  e	  um	  álcali,	  resultando	  num	  sal	  ácido	  de	  

gordura	  com	  ação	  detergente.	  Os	  espanhóis	  	  durante	  a	  ocupação	  árabe	  da	  Península	  Ibérica	  (711	  até	  

1492)	   aperfeiçoaram	   a	   técnica	   acrescentando	   azeite	   de	   oliva	   para	   perfumar	   o	   sabão.	   Na	   Idade	  

Média,	  os	  maiores	  centros	  produtores	  de	  sabão	  eram	  Gênova,	  Veneza,	  Marselha,	  Bristol	  e	  Londres	  

concentravam	   a	   fabricação	   do	   produto.	   Utilizado	   como	   presente	   pela	   nobreza	   italiana,	   francesa	   e	  

inglesa	  para	  os	  governantes	  de	  outras	  nações,	  os	  sabonetes	  eram	  inseridos	  em	  pequenas	  caixas	  com	  

uma	  descrição	  detalhada	  do	  produto	  (QUEIROZ,	  2014).	  

O	   sabão	   só	   se	  popularizou	  a	  partir	  do	   século	  XIX	  quando	  passou	  a	   ser	   fabricado	   industrialmente	  o	  

que	  reduziu	  o	  seu	  custo.	  O	  químico	  alemão	  Justus	  von	  Liebig	  chegou	  a	  declarar	  que	  a	  quantidade	  de	  

sabão	  consumida	  por	  uma	  nação	  era	  a	  melhor	  medida	  do	  seu	  grau	  de	  civilidade.	  	  

O	   nome	   sabonete	   teve	   origem	   na	   França,	   onde	   se	   iniciou	   a	   confecção	   de	   sabões	   nos	   quais	   eram	  

inseridas	  cores	  e	  aromas.	  A	  palavra	  em	  francês	  é	  SAVONETE.	  

Para	  Milaré	   (2012),	  o	   sabonete	  é	  uma	  evolução	  do	   sabão,	  ou	   seja,	   é	  um	  sabão	  que	  utiliza	  em	  sua	  

fabricação	  matérias-‐primas	  mais	  nobres	  como	  a	  glicerina,	  extrato	  glicólico,	  corantes	  e	  aromatizantes.	  

Os	  sabonetes	  são	  cosméticos	  detergentes,	  capazes	  de	  retirar	  a	  gordura	  superficial	  da	  pele	  e	  assim	  a	  

sujeira.	  A	   função	  do	   sabonete	   consiste	   em	  emulsionar	   e	   suspender	  pequenas	  partículas	   sólidas	  da	  

pele,	  que,	  desta	  forma,	  são	  eliminadas	  junto	  com	  a	  água,	  diminuindo	  o	  ressecamento	  da	  pele.	  
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A	   tecnologia	   para	   fabricação	   de	   sabonetes	   contribuiu	   para	   que	   estes	   produtos	   ganhassem	   outras	  

funções	  como	  hidratar	  e	  proteger,	  mas	  eliminar	  a	  poeira,	  as	  células	  mortas,	  o	  excesso	  de	  óleo	  e	  suor	  

produzido	  pelas	  glândulas	  ainda	  é	  a	  função	  básica	  de	  todo	  sabonete.	  	  

Apesar	  das	  diversas	  transformações	  no	  processo	  de	  fabricação	  e	  nas	  demais	  	  funções	  atribuídas	  aos	  

sabonetes	   de	   banho,	   a	   tradição	   tem	   um	   grande	   valor,	   pois	   o	   consumidor	   na	   hora	   do	   banho	   é	  

nostálgico	  e	  não	  considera	  que	  a	  ciência	  tenha	  contribuído	  de	  modo	  significativo	  para	  essa	  indústria.	  

O	   banho	   que	   embeleza	   e	   relaxa	   ainda	   está	   associado	   a	   emoções	   que	   remontam	   ao	   tempo	   das	  

sinhazinhas.	  (ACCIOLY	  et	  al.,	  2007).	  

Embalagem:	  definição	  e	  função	  

Negrão	  e	  Camargo	  (2008,	  p.29),	  definiram	  a	  embalagem	  como	  “um	  sistema	  cuja	  função	  é	  técnica	  e	  

comercial	  e	  suas	  atribuições	  são	  acondicionar,	  proteger,	  informar,	  identificar,	  promover	  e	  vender	  um	  

produto”.	  

Pellegrino	   (2014)	   define	   embalagem	   como	   um	   recipiente	   ou	   envoltura	   que	   armazena	   produtos	  

temporariamente,	   individualmente	  ou	  por	  agrupamento	  de	  unidades,	   tendo	  como	  função	  principal	  

proteger	  e	  estender	  o	  seu	  prazo	  de	  validade,	  viabilizando	  sua	  distribuição,	  identificação	  e	  consumo.	  

A	  embalagem	  deve	  atrair	  o	  consumidor	  e	  transmitir	  em	  três	  segundos	  a	  qualidade	  do	  produto	  e	  seus	  

diferenciais	  de	  modo	  a	  cativá-‐lo	  e	  induzi-‐lo	  a	  compra.	  De	  acordo	  com	  a	  autora,	  a	  embalagem	  tornou-‐

se	  uma	  ferramenta	  que	  atende	  à	  sociedade	  em	  suas	  diversas	  necessidades	  como	  alimentação,	  saúde	  

e	   conveniência,	   disponibilizando	   produtos	   com	   segurança	   e	   informação	   para	   o	   bem	   estar	   das	  

pessoas,	  possibilitando	  a	  acessibilidade	  aos	  mais	  diversos	  tipos	  de	  produtos	  –	  frágeis,	  perecíveis,	  de	  

alto	  ou	  baixo	  valor	  agregado.	  Tornou-‐se	  também	  estratégica	  para	  a	  competitividade	  dos	  negócios	  no	  

que	   tange	  à	  eficiência	  de	  envase,	  distribuição	  e	  venda	   frente	  ao	  mercado	  competitivo.	  E	   frente	  ao	  

crescimento	  populacional	  do	  planeta,	  otimiza	  o	  aproveitamento	  dos	  alimentos	  e	  insumos	  reduzindo	  

o	  desperdício	  global.	  	  

Para	  Mestriner	  (2004)	  a	  embalagem	  a	  partir	  de	  suas	  funções	  primárias	  –	  conter,	  proteger	  e	  viabilizar	  

o	   transporte	   -‐	   permite	   que	   a	   sociedade	   possa	   se	   guarnecer	   dos	  mais	   variados	   produtos,	   podendo	  

adquiri-‐los	  em	  locais	  de	  diversas	  naturezas,	  promovendo	  assim,	  tanto	  as	  indústrias	  que	  os	  produzem,	  

como	   o	   comércio	   que	   o	   distribuem.	   É	   um	   componente	   do	   custo	   do	   produto,	   integrador	   do	   valor	  

físico	  tangível	  e	  do	  valor	  percebido	  que	  em	  certos	  casos	  como	  a	  água	  mineral,	  é	  maior	  que	  o	  valor	  

real	  do	  produto.	  Mais	  de	  90%	  dos	  produtos	  oferecidos	  nos	  supermercados	  têm	  apenas	  a	  embalagem	  

para	   se	   comunicar	   com	   os	   consumidores	   sem	   o	   apoio	   de	   outras	   formas	   de	   comunicação	   como	  

anúncios	  publicitários.	  
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O	   design	   ao	   longo	   do	   tempo,	   transformou-‐se	   de	   ferramenta	   de	   produção	   ao	   atendimento	   de	  

necessidades	   mais	   complexas,	   ligadas	   aos	   diferentes	   estilos	   de	   vida	   do	   homem,	   se	   adaptando	   a	  

movimentos	   e	   demandas	   sociais.	   Sua	   evolução	   técnica	   e	   tecnológica	   possibilitou	   novas	   formas	   de	  

concepção	  e	  desenvolvimento	  de	  produtos,	  abrangendo,	  ao	  longo	  do	  processo	  aspectos	  funcionais,	  

comunicacionais	  e	  produtivos.	  Mas	  o	  desafio	  do	  designer	  é	  ir	  além	  de	  questões	  inerentes	  ao	  projeto,	  

com	  foco	  na	   interação	  entre	  o	  cliente	  e	  o	  produto,	  estabelecendo	  vínculos	  associados	  aos	  desejos,	  

gostos	  e	  necessidades	  do	  consumidor.	  	  

Os	  aspectos	  comunicacionais	  referem-‐se	  às	  qualidades	  expressivas	  que	  fazem	  a	  comunicação	  com	  o	  

homem	  em	  cada	  contexto.	  Os	  desejos	  estão	   ligados	  aos	  sentimentos	  e	  emoções,	  à	  afetividade	  que	  

consumidor	  estabelece	  com	  o	  produto.	  “A	  escolha	  de	  um	  produto	  vai	  recair	  sobre	  aquela	  que	  melhor	  

preencher	   as	   expectativas	   do	   consumidor,	   que	   estiver	   associada	   a	   sua	   autoimagem	   e	   valores	  

pessoais”	  (TEIXEIRA,	  2011,	  p.37).	  

Dessa	   forma	   a	   embalagem	   faz	   a	   interface	   do	   produto	   com	   seu	   público	   desde	   o	   primeiro	   contato	  

visual	  à	  interpretação,	  extrapolando	  sua	  função	  primordial	  de	  proteger	  e	  conservar	  para	  assumir	  as	  

relações	  comunicacionais	  cada	  vez	  mais	  envolvendo	  nossos	  sentidos	  de	  forma	  integral.	  

O	  design	  de	  embalagens:	  funcional	  e	  emocional	  

Criar	  embalagens	  é	  contar	  histórias	  em	  uma	  área	  compacta	  –	  como	  pôsteres	  em	  miniatura.	  As	  embalagens	  devem	  
caracterizar	  o	  produto	  e	  diferenciá-‐los	  dos	  concorrentes,	  o	  que	  é	  feito	  nas	  mais	  exigentes	  das	  circunstâncias,	  em	  
geral	  ao	  lado	  de	  concorrentes	  diretos,	  em	  prateleiras	  abarrotadas	  de	  distrações	  (NEWARK,	  2009,	  p.	  130).	  

Situado	  na	  interface	  entre	  o	  design	  de	  produto	  e	  o	  design	  gráfico,	  o	  design	  de	  embalagens	  deve	  atuar	  

considerando	   aspectos	   referentes	   a	   estas	   áreas.	   O	   design	   de	   produto	   com	   aspecto	   estrutural	   da	  

embalagem,	   o	   ato	   de	   conter	   e	   transportar	   o	   conteúdo	   –	   o	   produto	   em	   si;	   e	   o	   design	   gráfico	   com	  

aspecto	   comunicacional	   e	   visual	   da	   embalagem	   com	   marcas,	   rótulos	   e	   descrições	   técnicas	   do	  

produto	  (MIRANDA	  2008;	  NEGRÃO;	  CAMARGO	  2008;).	  

Stewart	   (2010)	   destaca	   que	   a	   embalagem	   no	   nível	   mais	   básico,	   deve	   atender	   as	   três	   funções	  

primárias:	   conter,	   proteger	   e	   identificar.	   Após	   definir	   como	   a	   embalagem	   vai	   desempenhar	   estas	  

funções	  essenciais,	  considerando-‐se	  os	  custos	  e	  o	  menor	  impacto	  ao	  meio	  ambiente,	  o	  designer	  deve	  

aplicar	   a	   criatividade	   para	   explorar	   todos	   os	   demais	   aspectos	   que	   a	   embalagem	   poderá	   prover	  

partindo	  do	  que	  é	  essencial	  para	  o	  que	  é	  desejável.	  

Conter	  o	  produto	  é	  manter	  a	  completude,	  de	  modo	  que	  o	  conteúdo	  embalado	  não	  vaze	  ou	  desfaça	  a	  

unidade	  com	  a	  embalagem	  antes	  do	  tempo	  devido.	  Esta	  função	  deve	  acompanhar	  o	  produto	  durante	  

todo	  o	  seu	  ciclo	  de	  vida.	  A	  contenção	  pode	  ser	  estendida	  ao	  servir,	  o	  que	  torna	  a	  embalagem	  parte	  

da	  funcionalidade	  do	  produto.	  A	  forma	  como	  a	  embalagem	  serve	  o	  produto	  faz	  parte	  da	  experiência	  
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positiva	  ou	  negativa	  do	  consumidor	  com	  o	  produto	  e	   sua	   respectiva	  marca	   fabricante.	  A	  eficiência	  

em	  servir	  será	  associada	  ao	  sucesso	  ou	  fracasso	  da	  marca.	  Proteger	  é	   impedir	  que	  o	  produto	  sofra	  

qualquer	   dano	   durante	   o	   transporte,	   manejo	   e	   armazenamento.	   A	   embalagem	   deve	   proteger	   o	  

conteúdo	   de	   umidade,	   gases,	   odores,	   radiação,	   luz,	   temperatura,	   infestação.	   A	   escolha	   da	  

embalagem	   estará	   vinculada	   a	   natureza	   do	   produto,	   a	   forma	   de	   distribuição	   e	   aos	   tipos	   de	  

transtornos	   que	   possa	   encontrar.	   A	   proteção	   pode	   ser	   expandida	   para	   a	   conservação	   do	   produto,	  

protegendo-‐o	  da	  degradação	  e	  ampliando	  sua	  vida	  útil.	  A	   função	  primária	  de	   identificar	  o	  produto	  

descrevê-‐lo,	   incluindo	   informações	   adicionais	   sobre	   o	   uso	   e	   demais	   informações	   que	   atendam	   às	  

normas	  legais,	  pode	  evoluir	  para	  a	  criação	  da	  imagem	  de	  branding2	  e	  comunicação	  (STEWART,	  2010).	  

A	  embalagem	  pode	   ser	   considerada	  um	   instrumento	  primário	  de	   comunicação	  de	  marca,	   junto	  ao	  

branding	  e	  ao	  produto.	  Os	  produtos	  vendidos	  no	  varejo,	  a	  comunicação	  no	  ponto	  de	  venda	  poderá	  

ser	  determinante	   	  nas	  escolhas	  do	  consumidor	  que	   se	  baseiam	  em	  uma	  complexidade	  de	  critérios	  

que	  podem	  incluir:	  marca;	  categoria	  de	  produtos,	  variedade	  de	  produtos;	   tamanho,	  quantidade	  ou	  

volume	   do	   produto;	   preço	   ou	   valor;	   testar	   algo	   diferente;	   influência	   da	   publicidade;	   experiência	  

prévia	   com	   produtos	   ou	   marcas.	   Todos	   estes	   critérios	   podem	   requerer	   decisões	   rápidas	   do	  

consumidor	  diante	  do	  ponto	  de	  venda,	  e	  se	  o	  tempo	  não	  for	  um	  fator	  determinante,	  as	  comparações	  

dos	  produtos	  a	  partir	  destes	  critérios,	  determinarão	  as	  escolhas	  do	  consumidor	  tornando	  a	  decisão	  

de	  compra	  analítica	  e	  emocional	  (STEWART,	  2010).	  

O	  design	  de	  embalagem	  deve	  iniciar	  um	  diálogo	  emocional	  que	  influenciará	  na	  decisão	  de	  compra.	  	  A	  

comunicação	   evoca	   uma	   resposta	   emocional,	   mas	   a	   experiência	   do	   consumidor	   prolonga-‐se	   para	  

além	  do	  ponto	  de	  venda.	  Parte	  considerável	  dos	  produtos	  que	  são	  comprados	  e	   suas	  embalagens,	  

serão	   manuseados	   e	   armazenados	   diversas	   vezes,	   construindo	   a	   experiência	   do	   consumidor	   que	  

influenciará	  em	  futuras	  escolhas	  de	  consumo.	  A	  funcionalidade	  e	  eficiência	  da	  embalagem	  na	  forma	  

como	  abre,	  serve,	  fecha,	  armazena	  e	  se	  acomoda,	  conferem	  uma	  resposta	  emocional	  e	  às	  vezes	  até	  

inconsciente,	   reforçando	  a	  eficiência	  do	  produto	  e	  os	   valores	  da	  marca.	  Assim,	   a	   comunicação	  em	  

embalagem	   não	   finda	   na	   apresentação	   do	   produto,	   no	   ponto	   de	   venda	   ou	   na	   aparência,	   a	  

comunicação	   é	   uma	   experiência	   total	   com	   a	   embalagem	   durante	   todo	   o	   seu	   ciclo	   de	   vida.	   A	  

embalagem	  deverá	   comunicar	   por	  meio	  da	  manipulação	  de	  matérias,	   tamanho,	   forma,	   qualidades	  

táteis,	  grafismos,	  tipografia	  e	  imagens.	  A	  habilidade	  de	  	  articular	  todos	  estes	  critérios,	  deverá	  nortear	  

o	   designer	   na	   criação	   de	   embalagens	   que	   comuniquem	   a	   mensagem	   adequada	   às	   necessidades	  

racionais	  e	  aos	  desejos	  emocionais	  dos	  consumidores	  que	  a	  marca	  deseja	  atingir	  (STEWART,	  2010).	  

Para	  Cavalcanti	  e	  Chagas	  (2006)	  as	  embalagens	  de	  artigos	  de	  toalete	  e	  perfumaria	  a	  questão	  estética	  

tem	  uma	  maior	   importância	   que	   instruções	   ou	   sugestões	   de	  uso.	   Textos	   e	   imagens	  mais	   seduzem	  
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que	  explicam.	  A	  aparência	  deve	  quase	  se	  confundir	  com	  a	  essência,	  respeitando	  as	  questões	  técnicas	  

especificas	  de	  cada	  produto.	  As	  embalagens	  de	  sabonetes	  devem	  proteger	  o	  produto,	  porém	  devem	  

permitir	  que	  o	  consumidor	  possa	  sentir	  o	  odor.	  	  

Os	   consumidores	   atuais	   estão	   mais	   interessados	   em	   marcas	   cujos	   valores	   os	   satisfaçam	  

emocionalmente	  do	  que	  comprar	  produtos	  que	  atendam	  suas	  necessidades	  básicas.	  “O	  designer	  de	  

embalagens	  tem	  em	  suas	  mãos	  a	  oportunidade	  de	  oferecer	  a	  melhor	  experiência	  emocional,	  mexer	  

com	   os	   sentidos	   e	   antecipar	   emoções,	   como	   satisfação,	   orgulho,	   felicidade,	   prazer,	   confiança	   e	  

entusiasmo	  (RONCARELLI,	  2010,	  p.122).	  

O	  design	  retrô	  

As	  embalagens	  retrô3	  ou	  vintage4	  ganham	  força	  em	  todos	  os	  segmentos	  e	  permitem	  um	  retorno	  psicológico	  ao	  
passado	  de	  menos	  pressões,	  menos	  rigor	  e	  mais	  permissivo	  no	  consumo.	  O	  estilo	  retrô	  possibilita	  resgates	  bem	  
sucedidos	   de	   produtos	   e	   marcas,	   proporcionando	   sentimentos	   de	   descoberta	   ou	   redescoberta	   de	   diferentes	  
gerações.	  Para	  os	  cosméticos,	  os	  produtos	  e	  embalagens	  retrô	  remetem	  aos	  tempos	  da	  vovó	  e,	  de	  forma	  geral,	  
ressaltam	   valores	   como	   autenticidade,	   simplicidade,	   identidade,	   associação,	   independência	   e	   diversão.	  
(MARCONDES,	  2011.	  p.	  40).	  

A	   necessidade	   de	   estabelecer	   laços	   com	   o	   passado	   evidencia-‐se	   na	   sociedade	   de	   consumo	  

contemporânea,	   a	   partir	   dos	   vínculos	   que	   se	   criam	   entre	   os	   indivíduos	   e	   os	   objetos.	   A	   partir	   das	  

experiências	  com	  os	  objetos,	  os	   indivíduos	  constroem	  sua	  histórias	  elaborando	  significações	  que	  os	  

acompanham	   durante	   toda	   a	   vida.	   O	   reencontro	   dos	   objetos	   transporta	   o	   homem	   à	   experiência	  

original,	  como	  se	  as	  primeiras	  sensações	  perdidas	  no	  passado	  fossem	  ali	  reencontradas,	  nos	  espaços	  

da	  memória	  (RIBEIRO;	  SILVA,	  2014).	  

Encontros	   com	   marcas	   fazem	   parte	   do	   cotidiano.	   A	   reação	   emocional	   vinculada	   a	   uma	   marca	  

relaciona-‐se	  com	  o	  que	  foi	  armazenado	  na	  memória	  do	  consumidor.	  As	  memórias	  emocionais	  ficam	  

guardadas	  em	  nosso	  inconsciente,	  quando	  a	  memória	  é	  acionada	  todos	  os	  componentes	  são	  unidos	  

naquele	   instante,	   até	   mesmo	   a	   emoção	   ligada	   a	   memória,	   gravando	   na	   psique	   o	   significado	   da	  

marca.	  (BATEY,	  2010).	  

Straub	  (2014)	  assinala	  que	  o	  design	  atua	  como	  um	  meio	  que	  conecta	  a	  	  temporalidade	  e	  a	  memória.	  

Produtos	   e	   marcas	   que	   durante	   sua	   trajetória	   construíram	   uma	   longa	   história,	   aos	   poucos	   se	  

conectam	  ao	  universo	  emocional	  do	  consumidor.	  Então,	  para	  o	  consumidor,	  a	   forma	  dos	  produtos	  

não	  está	  relacionada	  apenas	  à	  funcionalidade	  ou	   	  ao	  estilo,	  mas	  à	  memória	  que	  o	  fará	  recordar	  de	  

alguma	  experiência	  positiva	  ou	  negativa,	  a	  forma	  está	  relacionada	  ao	  universo	  simbólico.	  	  

Para	   Soares	   (2012)	   as	   marcas	   que	   estiveram	   e	   estão	   presentes	   na	   vida	   das	   pessoas	   deixam	  

lembranças	  por	  simbolizarem	  períodos	  da	  história	  destas	  pessoas,	  evocando	  memórias	  de	  realidade	  

ou	   aspirações.	   E,	   ao	   disponibilizarem	   sua	   história,	   geram	   e	   fortalecem	   relacionamentos,	  
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reconhecimento,	   envolvimento	   e	   emoção	   por	   parte	   das	   pessoas	   que	   tiveram	   algum	   contato	   com	  

seus	   produtos,	   podendo	   ainda	   conferir	   credibilidade	   e	   solidez	   a	   empresa.	   O	   design	   retrô	   busca	  

inspiração	  nos	  padrões	  e	  formas	  do	  passado	  relançando	  no	  presente	  objetos	  atuais	  com	  um	  alto	  grau	  

tecnológico	  com	  formas	  antigas.	  E	  o	  vintage	  estimula	  a	  utilização	  no	  presente	  do	  próprio	  objeto	  do	  

passado.	  O	  retrô	  se	  apresenta	  com	  um	  significado	  amplo	  e	   impreciso,	   sendo	  usado	  para	  descrever	  

tanto	  uma	  predisposição	  cultural,	  um	  gosto	  pessoal	  ou	  ainda	  um	  sinônimo	  da	  moda	  para	  se	  referir	  ao	  

old-‐fashioned5.	   Ao	   omitir	   o	   passado	   remoto,	   centrando-‐se	   no	   passado	   recente,	   o	   retrô	   apresenta	  

formas	  antigas	  com	  aspecto	  de	  novidade,	  driblando	  a	  exatidão	  histórica.	  	  

Para	   Ribeiro	   e	   Silva	   (2014)	   o	   século	   XXI	   desenvolve-‐se	   entre	   grandes	   avanços	   tecnológicos	   e	  

contradições.	   Os	   artefatos	   tecnológicos	   criados	   para	   interagir	   com	   o	   homem,	   favorecem	   o	  

individualismo,	  produzem	  mudanças	  nas	  relações	  de	  tempo	  e	  espaço,	  modificam	  as	  relações	  sociais	  e	  

ampliam	   à	   distância	   entre	   os	   homens.	   O	   design	   retrô	   ao	   produzir	   objetos	   que	   resgatam	   valores	  

peculiares	  do	  momento	  cultural	  ao	  qual	  eles	   remontam,	  como	  uma	  reapropriação	  do	  passado,	  um	  

resgate	  da	  memória,	  segue	  na	  contramão	  do	  curso	  imediatista	  contemporâneo.	  O	  passado,	  mesmo	  

que	  reinventado	  pela	  memória	  e	  pelos	  objetos,	  é	  um	  lugar	  seguro	  para	  se	  tentar	  recuperar	  um	  pouco	  

da	  humanidade	  perdida.	  

Algumas	  embalagens	  são	  capazes	  de	  atravessar	  décadas	  e	  permanecerem	  atuais	  e	  vivas	  na	  memória	  

coletiva	   dos	   consumidores.	   Com	   o	   objetivo	   de	   ilustrar	   essas	   possibilidades,	   a	   seguir	   serão	  

apresentados	  casos	  de	  empresas	  fabricantes	  de	  sabonetes	  entre	  outros	  produtos	  de	  higiene	  pessoal,	  

perfumaria	  e	  cosméticos	  que	  por	  meio	  do	  design	  de	  embalagens	  vintage	  ou	  retrô	  são	  capazes	  de	  se	  

diferenciar	  da	  concorrência	  e	  de	  engendrar	  uma	  saudade	  de	  um	  passado	  idealizado	  que	  é	  satisfeita	  a	  

partir	  do	  consumo.	  

Caso	  Phebo:	  “sabonete	  de	  charme	  inglês”	  

Em	  Belém	  do	  Pará	  dos	  anos	  1930,	  os	  primos	  Mario	  e	  Antônio	  Santiago,	  imigrantes	  portugueses	  que	  

vendiam	  cigarros,	  criam	  um	  sabonete	  à	  base	  de	  glicerina,	  transparente	  e	  de	  coloração	  escura,	  com	  

formato	  oval	  e	  que	  exalava	  um	  odor	  de	  rosas.	  A	  fórmula	  combinava	  óleo	  de	  pau	  rosa	  da	  Amazônia	  

com	  145	  essências	  distintas	  da	  região.	  	  

O	  fato	  de	  ser	  fabricado	  na	  Amazônia	  agregava-‐lhe	  uma	  aura	  de	  exotismo	  e	  mistério	  além	  do	  preço	  

bastante	   elevado,	   devido	   ao	   transporte.	   A	   despeito	   do	   preço,	   o	   sabonete	   Phebo	   tornou-‐se	   o	  

predileto	  das	  classes	  mais	  ricas.	  Para	  conseguir	  destaque	  no	  mercado,	  a	  Phebo	  teve	  que	  se	  esforçar	  

para	   produzir	   um	   produto	   de	   qualidade	   notável	   e	   embalagem	   imponente	   para	   concorrer	   com	   os	  

sabonetes	  ingleses,	  que	  na	  época	  eram	  melhores	  do	  mundo.	  Sendo	  comparado	  ao	  famoso	  sabonete	  

308



 

	  

	  

inglês	   Pear’s	   Soap6	   –	   referencial	   europeu	   de	   qualidade	   na	   época,	   o	   sabonete	   Phebo	   em	   sua	  

publicidade	  assinalava:	  “Fabricado	  pelo	  Systema	  Inglez”.	  	  	  

Lançado	   oficialmente	   no	  mercado	   como	   London	   Otto	   Rosa	   e	   com	   o	   slogan	   “sabonete	   de	   charme	  

inglês”	  em	  pouco	  tempo	  tornou-‐se	  o	  sabonete	  Londres	  Odor	  de	  Rosas	  em	  uma	  frustrada	  tentativa	  de	  

registrar	   o	   nome	   do	   produto.	   Somente	   em	   1931	   o	   sabonete	   recebeu	   o	   nome	   de	   Phebo	   Odor	   de	  

Rosas	  por	  causa	  do	  Deus	  do	  Sol	  da	  mitologia	  grega	  que	  irradia	  calor	  e	  energia,	  simbolizando	  assim	  o	  

nascimento	  de	  uma	  nova	  era	  da	  perfumaria	  brasileira.	  	  

Depois	   de	   ser	   vendida	   em	   1988	   e	   novamente	   em	   1998,	   de	   ter	   a	   fragrância	   dos	   seus	   produtos	  

alterada	   assim	   como	   suas	   embalagens,	   em	   janeiro	   de	   2004	   a	   Phebo	   foi	   comprada	   pela	   Granado	  

Pharmácias	  que	  recriou	  a	  fragrância	  original	  do	  sabonete	  Odor	  de	  Rosas	  e	  passou	  a	  fabricar	  todos	  os	  

sabonetes	   com	   base	   100%	   vegetal	   oferecendo	   um	   produto	   mais	   suave.	   Tanto	   o	   design	   de	  

embalagem	  quanto	  do	  próprio	  sabonete	  permanecem	  o	  mesmo	  em	  sua	  essência.	  Ambos	  passaram	  

por	  algumas	  adaptações	  apenas	  para	  se	  adequarem	  a	  contemporaneidade.	  	  

A	   combinação	   das	   cores	   amarelo	   e	   vermelho	   destacam	   a	   embalagem	   (Figura	   1)	   do	   produto	   dos	  

demais	   da	   categoria.	   O	   logotipo	   Phebo	   em	   tipografia	   ornamentada	   em	   versalete	   aparece	   em	  

destaque	  no	  selo	  oval	  circundado	  por	  um	  florão	  que	  pode	  ser	  identificado	  tanto	  com	  o	  odor	  de	  rosas	  

quanto	   às	   coroas	   do	   Deus	   grego	   Febo.	   Impresso	   em	   papel	   fosco,	   a	   embalagem	   recebe	   uma	  

laminação	   plástica	   para	   oferecer	   maior	   resistência	   a	   embalagem	   e	   consequentemente	   maior	  

proteção	   ao	   produto.	   Este	   retorno	   ao	   papel	   fosco	   resgata	   a	   essência	   da	   marca,	   porém	   com	   os	  

recursos	  atuais	  tornando	  a	  embalagem	  mais	  adequada	  aos	  dias	  de	  hoje	  sem	  perder	  as	  características	  

gráficas	   identitárias	   que	   ressaltam	  os	   aspectos	   históricos	   do	   produto.	   É	   design	   retrô	   em	   forma	   de	  

embalagem.	  

	  

Figura	  1:	  Sabonete	  Phebo	  Odor	  de	  Rosas	  	  

 

Fonte:	  Phebo,	  2014	  

Percebido	  por	  seus	  fieis	  consumidores	  como	  um	  artigo	  de	  perfumaria	  de	  luxo,	  o	  sabonete	  Phebo	  era	  

considerado	  o	  que	  havia	  de	  mais	  sofisticado,	  muitas	  vezes	  utilizado	  somente	  em	  ocasiões	  especiais.	  
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A	  originalidade	  de	  sua	  fragrância	  e	  sua	  qualidade,	  fizeram	  do	  sabonete	  Phebo	  um	  ícone	  do	  segmento	  

no	  Brasil.	  

Caso	  Granado	  Pharmácias:	  linha	  Vintage	  –	  produtos	  que	  remontam	  ao	  final	  do	  século	  XIX	  

De	  acordo	  com	  Accioly	  et	  al.,	  (2007),	  o	  português	  José	  Antônio	  Coxito	  Granado	  que	  desembarcou	  no	  

Rio	  de	  Janeiro	  em	  1860	  com	  apenas	  14	  anos	  de	  idade.	  Trabalhou	  em	  uma	  botica	  na	  rua	  do	  Hospício	  

(hoje	  rua	  Buenos	  Aires),	  lavando	  frascos	  em	  troca	  de	  alimentação,	  moradia	  e	  cinco	  mil	  réis	  por	  mês.	  	  

Em	  janeiro	  de	  1870,	  comprou	  a	  botica	  Barros	  Franco	  fundada	  em	  1836,	  na	  qual	  trabalhava,	  ao	  preço	  

de	   sete	   contos	   de	   réis.	   Trocou	   o	   nome	  do	   estabelecimento	   fundando	   então	   a	   Imperial	   Drogaria	   e	  

Pharmacia	  de	  Granado	  e	  Cia.	  

A	  Granado	  Pharmácias	  iniciou	  suas	  atividades	  manipulando	  medicamentos	  com	  extratos	  vegetais	  de	  

plantas,	  ervas	  e	  flores	  brasileiras	  cultivadas	  no	  sítio	  de	  seu	  fundador	  em	  Teresópolis	  no	  Estado	  do	  Rio	  

de	  Janeiro.	  Importava	  produtos	  da	  Europa	  e	  adequava	  suas	  formulas	  as	  necessidades	  dos	  brasileiros,	  

além	  de	  desenvolver	  produtos	  de	  higiene	  pessoal,	  cosméticos	  e	  perfumaria	  como	  águas	  de	  colônia,	  

pós	  de	  arroz,	  cremes	  de	  barbear	  e	  pastas	  de	  dente.	  Graças	  a	  eficácia	  e	  a	  confiabilidade	  creditada	  a	  

seus	  produtos,	  iniciou-‐se	  uma	  amizade	  entre	  o	  Imperador	  Pedro	  II	  e	  José	  Coxito	  e	  a	  farmácia	  tornou-‐

se	  a	  fornecedora	  oficial	  da	  Corte,	  ostentando	  em	  1880	  o	  título	  	  de	  Imperial	  Drogaria	  e	  Pharmacia	  de	  

Granado	  e	  Cia	  e	  trazendo	  inscrito	  nos	  frascos	  de	  seus	  medicamentos,	  o	  brasão	  do	  Império.	  Em	  1903,	  

João	  Bernardo	  Coxito	  Granado,	   irmão	  mais	  novo	  de	  José	  Coxito,	  desenvolveu	  a	  fórmula	  do	  Polvilho	  

Antisséptico	  Granado,	  aprovada	  por	  Oswaldo	  Cruz	  e	   inalterada	  até	  os	  dias	  de	  hoje,	  é	  produto	  mais	  

antigo,	  mais	  conhecido	  e	  o	  mais	  vendido	  da	  empresa.	  

A	   primeira	   filial	   da	   Granado	   Pharmácias	   foi	   inaugurada	   em	   1917	   na	   rua	   Conde	   de	   Bonfim	   300	   na	  

Tijuca	  na	  cidade	  do	  Rio	  de	  Janeiro.	  Ao	  longo	  do	  tempo,	  os	  produtos	  de	  higiene	  pessoal,	  perfumaria	  e	  

cosméticos	  tornaram-‐se	  referência	  de	  qualidade	  e	  tradição	  no	  país.	  

Depois	  de	  permanecer	  por	  três	  gerações	  na	  família	  Granado	  em	  1994	  o	  neto	  do	  fundador,	  o	  senhor	  

Carlos	   Granado,	   que	   não	   tinha	   filhos	   vendeu	   a	   empresa	   ao	   inglês	   radicado	   no	   Brasil	   Christopher	  

Freeman.	   O	   desenvolvimento	   de	   produtos	   da	   Granado	   Pharmácias,	   pela	   marca	   estar	   associada	   à	  

tradição	  de	  uma	  empresa	   farmacêutica,	   são	   sempre	  produtos	  de	   tratamento	  e	   com	  apelo	  natural.	  

Entre	  os	  diversos	  acontecimentos	  ocorridos	  ao	  longo	  de	  sua	  história,	  um	  dos	  mais	  significativos	  sob	  a	  

ótica	  do	  design	  gráfico	  aconteceu	  em	  2005.	  Ao	  perceberem	  a	  forte	  ligação	  dos	  consumidores	  com	  o	  

passado	   e	   a	   tradição	   como	   um	   valor	   diferencial	   da	   empresa	   frente	   à	   concorrência,	   a	   Granado	  

Pharmácias	  passou	  por	  um	  processo	  de	  reposicionamento	  da	  marca,	  dedicando	  especial	  atenção,	  ao
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resgate	   da	   tradição	   presente	   no	   design	   de	   embalagens.	   As	   embalagens	   foram	   redesenhadas	   com	  

referências	  do	  acervo	  deixado	  pela	  família	  Granado.	  	  

Em	  2006,	  a	  loja	  da	  rua	  Primeiro	  de	  Março	  foi	  reinaugurada	  junto	  ao	  lançamento	  da	  identidade	  visual	  

atual	  da	  Granado.	  Atualmente	  dispõe	  de	  35	   lojas7	  espalhadas	  pelo	  Brasil,	  é	  responsável	  pela	  maior	  

produção	   de	   sabonetes	   vegetais	   do	   país	   –	   nove	  milhões	   de	   sabonetes	   em	  barra/mês8	   e	   atravessa	  

seus	  mais	  de	  100	  anos	  de	  existência	  como	  uma	  empresa	  que	  representa	  a	  referência	  de	  tradição	  na	  

indústria	  de	  perfumaria,	  cosméticos	  e	  higiene	  pessoal	  no	  Brasil.	  

A	  linha	  Vintage	  (Figura	  2)	  foi	  desenvolvida	  a	  partir	  do	  resgate	  de	  fragrâncias	  e	  embalagens	  originais	  

da	   antiga	   Perfumaria	   Hélios	   pertencente	   a	   Granado	   Pharmácias	   e	   reconhecida	   pelos	   perfumes	  

sofisticados	  e	  pelos	  sabonetes	  finos.	  

Alguns	  produtos	  são	  embalados	  em	  frascos	  na	  cor	  âmbar,	  com	  fechamento	  com	  rolha	  ou	  válvula	  na	  

cor	  preta	  remontam	  o	  aspecto	  rústico	  do	  final	  do	  século	  XIX.	  Os	  rótulos	  impressos	  em	  papel	  reciclado	  

ressaltam	  o	  aspecto	  artesanal	  dos	  produtos.	  

A	  linha	  é	  composta	  por	  seis	  fragrâncias	  –	  Alfazol,	  Benjoim,	  Carioca,	  Salomé,	  Superfino	  e	  Um	  sonho	  e	  

cada	  uma	  delas	  oferece	   sabonete	  em	  barra,	   sabonete	  bola,	   sabonete	   líquido,	  hidratante,	  difusor	  e	  

talco.	  A	  única	  fragrância	  que	  não	  é	  original	  da	  antiga	  Perfumaria	  Hélios	  é	  a	  Carioca,	  que	  foi	  criada	  em	  

2013	  a	  principio	  para	  atender	  um	  pedido	  de	  exclusividade	  da	   loja	  de	  departamento	  de	   luxo	  Le	  Bon	  

Marché,	  em	  Paris.	  O	  sucesso	  na	  França	  incentivou	  a	  Granado	  a	  lançar	  os	  produtos	  também	  no	  Brasil.	  

O	  desenho	  de	  sua	  embalagem	  é	   inspirado	  na	  embalagem	  do	  Chá	  Carioca,	  antigo	  chá	  desenvolvido	  

pela	  Granado	  Pharmácias.	  

	  

Figura	  2:	  Linha	  de	  produtos	  Vintage,	  fragrância	  Salomé	  

	  

Fonte:	  Granado	  Pharmácias,	  2014	  
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Os	  sabonetes	  em	  barra	  da	  linha	  Vintage	  são	  produzidos	  com	  base	  100%	  vegetal	  e	  sem	  corantes.	  São	  

embalados	  manualmente	  em	  papel	   reciclado	  com	  plastificação	   interna	  e	   impressão	  em	  flexografia.	  

Os	  aspectos	  estéticos	  e	  comunicacionais	  das	  embalagens	   são	   relacionados	  a	  movimentos	  artísticos	  

do	   período	   em	   que	   foram	   originalmente	   criadas	   como	   o	   Art	   Noveau9	   e	   o	   Art	   Déco10	   com	   sutis	  

adequações	  as	  exigências	  dos	  dias	  atuais.	   	  De	  acordo	  com	  Negrão	  e	  Camargo	  (2008)	  até	  o	  início	  do	  

século	  XX	  ainda	  não	  se	  considerava	  a	  dimensão	  mercadológica	  	  do	  produto	  e	  o	  conceito	  de	  marca,	  o	  

aspecto	  visual	  restringia-‐se	  ao	  caráter	  estético.	  	  

O	  sucesso	  desta	  linha	  que	  apresenta	  um	  faturamento	  considerável	  nas	  lojas	  da	  Granado	  Pharmácias	  

ressalta	  a	  tradição	  que	  é	  considerado	  um	  dos	  valores	  diferenciais	  da	  marca	  e	  responsável	  pelo	  seu	  

reposicionamento	  no	  mercado.	  

3. CONCLUSÃO	  

No	   setor	   de	   perfumaria,	   cosméticos	   e	   higiene	   pessoal	   em	   que	   os	   produtos	   se	   assemelham	   no	  

cumprimento	  de	  suas	  funções,	  a	  escolha	  do	  consumidor	  muita	  vezes	  recai	  sobre	  a	  embalagem,	  que	  

deve	   seduzir	  não	  apenas	  esteticamente,	  mas	   também	  pelo	   conteúdo	   informacional	  que	   transmite,	  

adequando-‐se	  e	  suprindo	  as	  expectativas	  do	  consumidor.	  	  

Ao	   projetar	   uma	   embalagem	   o	   designer	   deve	   levar	   sempre	   em	   consideração	   a	   experiência	   do	  

usuário,	  a	  embalagem	  deverá	  atender	  as	  funções	  essenciais	  e	  os	  desejos	  emocionais	  do	  consumidor.	  	  

O	  sabonete	  Odor	  de	  Rosas	  da	  Phebo	  foi	  responsável	  por	  criar	  a	  identidade	  da	  empresa	  tornando-‐se	  

uma	  referência	  principalmente	  na	  categoria	  de	  sabonetes	  glicerinados	  e	  de	  produtos	  tradicionais	  no	  

país.	  Por	  meio	  de	  sua	  embalagem	  que	  o	  diferencia	  e	  ressalta	  a	  tradição	  e	  a	  elegância	  como	  valores	  da	  

marca,	  foi	  possível	  reposicionar	  a	  empresa	  no	  mercado.	  

A	   linha	   Vintage	   da	   Granado	   Pharmácias	   é	   a	   prova	   de	   que	   o	   design	   retrô	   é	   uma	   tendência	   que	  

possibilita	  resgates	  bem	  sucedidos	  de	  marcas	  e	  produtos.	  

Para	  criar	  uma	  conexão	  emocional	  com	  o	  consumidor	  o	  design	  retrô	  presente	  nas	  embalagens	  destes	  

produtos	  traz	  de	  volta	  o	  passado	  que	  parece	  seguro	  e	  conhecido,	  frente	  às	   incertezas	  do	  presente.	  

Estas	   embalagens	   remontam	   histórias	   de	   consumidores	   que	   cresceram	   com	   estes	   produtos	   e	  

investiram	  significados	  a	  eles.	   Evocam	  o	  antigo,	  mas	  ao	   inovarem	  e	   se	  adequarem	  aos	  materiais	   e	  

tecnologias	  do	  presente,	  permanecem	  atuais.	  	  

As	  embalagens	  dos	  casos	  apresentados	  neste	  artigo	  além	  de	  funcionais	  tornaram-‐se	  memoráveis,	  ou	  

seja,	   são	   capazes	   de	   suscitar	   lembranças.	   Constituem	  patrimônio	   cultural	   do	   país,	   ultrapassando	   a	  

sua	  materialidade	  e	  revelando	  características	  sociais	  tecidas	  no	  tempo.	  	  
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passado.	  
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vitoriana	  -‐	  a	  característica	  oval	  e	  a	  aparência	  em	  tons	  âmbar.	  O	  sabonete	  Pears	  deu	  origem	  ao	  sabonete	  Phebo,	  que	  possui	  

essas	  mesmas	  características	  e	  é	  bastante	  difundido	  no	  Brasil.	  Disponível	  em:	  <http://www.ehow.com.br/desvantagens-‐

sabonete-‐importado-‐pears-‐lista_67804/>	  	  Acesso	  em	  nov.	  2014.	  
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8	  	  	  	  Dado	  segundo	  Valois	  (2013)	  <http://ffw.com.br/noticias/tag/sissi-‐freeman/>.	  Acesso	  em	  novembro	  de	  2014.	  

9	  	  	  Art	  Noveau	  descreve	  um	  estilo	  ricamente	  ornamental	  de	  decoração,	  arquitetura	  e	  artes	  que	  se	  desenvolveu	  entre	  os	  

anos	  1894	  e	  1914.	  Com	  raízes	  no	  romantismo	  e	  no	  simbolismo,	  rejeitando	  referências	  históricas	  em	  favor	  da	  criação	  de	  um	  

vocabulário	  de	  design	  altamente	  estilizado	  e	  caracterizado	  por	  linhas	  onduladas,	  curvas	  sinuosas,	  cores	  vivas	  e	  a	  

representação	  de	  motivos	  botânicos,	  florais	  e	  femininos	  (AMBROSE	  &	  HARRYS,	  2009	  p.31).	  

10	  	  	  Art	  Déco	  estilo	  de	  design	  decorativo	  que	  se	  desenvolveu	  por	  volta	  de	  1925	  e	  que	  celebra	  o	  surgimento	  da	  tecnologia	  e	  

da	  velocidade	  com	  desenhos	  geométricos,	  cores	   intensas	  e	  o	  uso	  do	  plástico	  e	  do	  vidro.	  As	  formas	  foram	  simplificadas	  à	  

medida	  que	  os	  princípios	  da	  aerodinâmica	  tornaram-‐se	  mais	  bem	  entendidos	  (AMBROSE	  &	  HARRYS,	  2009	  p.30).	  
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RESUMO	  	  
Este	  estudo	  é	  uma	  pesquisa	  qualitativa	  exploratória,	  apresenta	  e	  busca	  problematizar	  a	  relação	  da	  sociedade	  
porto	   alegrense	   com	   a	  mobilidade	   urbana	   sustentável	   no	   perímetro	   central	   da	   cidade.	   Na	   cidade	   de	   Porto	  
Alegre	  a	  mobilidade	  ocorre	  principalmente	  por	  automóveis	  e	  ônibus,	  e	  com	  o	  aumento	  do	  uso	  cotidiano	  destes	  
meios	   de	   transporte,	   acaba	   por	   reforçar	   os	   problemas	   de	   infraestrutura	   e	  mobilidade	   dentro	   do	   perímetro	  
urbano,	   já	  que	  a	  cidade	  possui	  uma	  infraestrutura	  antiga	  e	   limitada	  na	  região	  central.	  Este	  estudo	  tem	  como	  
objetivo	  investigar	  a	  partir	  do	  design	  estratégico	  iniciativas	  colaborativas	  envolvidas	  no	  processo	  de	  inovação	  
social	  sustentável,	  a	  partir	  de	  ações	  de	  políticas	  públicas	  e	  sociedade	  que	  visam	  auxiliar	  governos	  e	  empresas	  
no	  desenvolvimento	  e	  na	  implantação	  de	  soluções	  sustentáveis	  para	  a	  resolução	  de	  problemas	  de	  transporte	  e	  
mobilidade	  urbana,	  para	  a	  promoção	  da	  cultura	  da	  sustentabilidade.	  Acredita-‐se	  que	  a	  análise	  as	  informações	  
coletadas	  por	  meio	  da	  pesquisa,	  poderá	  nos	  auxiliar	  na	  compreensão	  do	  contexto	  sociocultural	  emergente	  com	  
relação	  a	  mobilidade	  urbana.	  Para	  tal	  empreendimento	  partimos	  de	  referências	   teóricas	  que	  definem	  design	  
estratégico,	   cultura,	   redes	   de	   projeto	   colaborativas,	   e	   inovação	   social.	   Com	   isso,	   busca-‐se	   incentivar	   as	  
iniciativas	  inovadoras	  em	  plataformas	  de	  redes,	  que	  podem	  vir	  a	  contribuir	  para	  que	  o	  sistema	  da	  inovação	  e	  
possa	   alcançar	   novos	   paradigmas,	   modificar	   a	   perspectiva	   de	   mudança	   social	   e	   auxiliar	   em	   resultados	   de	  
melhor	   qualidade	   de	   vida	   da	   comunidade	   a	   longo	   prazo,	   com	   o	   design	   como	   potencializador	   para	   gerar	   a	  
inovação	  social	  de	  serviços	  e	  produtos.	  
PALAVRAS-‐CHAVE:	  sustentabilidade,	  mobilidade	  urbana,	  inovação	  social.	  
	  
ABSTRACT	  	  
This	   study	   is	  an	  exploratory	  qualitative	   research,	  presents	   to	  question	   the	   relationship	  of	  Port	  Alegre	  society	  
with	  sustainable	  urban	  mobility	  in	  the	  central	  perimeter	  of	  the	  city.	  In	  Porto	  Alegre	  mobility	  occurs	  mainly	  by	  
motor	   transport	   pollutants,	   and	   with	   increasing	   daily	   use	   of	   these	   means	   of	   transportation,	   ultimately	  
strengthening	   the	   infrastructure	  problems	  and	  mobility	  within	   the	   city,	   since	   the	   city	  has	  an	  old	  and	   limited	  
infrastructure	   in	   the	   central	   region.	   This	   study	   aims	   to	   investigate	   from	   strategic	   collaborative	   initiatives	  
involved	  in	  the	  design	  of	  sustainable	  social	  innovation	  process,	  from	  public	  policy	  actions	  and	  society	  aimed	  at	  
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sustentabilidade.  
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assisting	   governments	   and	   companies	   in	   the	   development	   and	   implementation	   of	   sustainable	   solutions	   for	  
solving	  problems	  transport	  and	  urban	  mobility,	  to	  promote	  sustainability	  culture.	   It	   is	  believed	  that	  analyzing	  
the	  information	  gathered	  through	  research,	  can	  help	  us	  in	  understanding	  the	  emerging	  socio-‐cultural	  context	  
in	  relation	  to	  urban	  mobility.	  For	  this	  project	  we	  start	  from	  theoretical	  references	  that	  define	  strategic	  design,	  
culture,	  collaborative	  design	  networks,	  and	  social	  innovation.	  Thus,	  it	  seeks	  to	  encourage	  innovative	  initiatives	  
in	   networking	  platforms,	  which	   could	  potentially	   contribute	   to	   the	   system	  of	   innovation	   and	   can	   reach	  new	  
paradigms,	  change	  the	  perspective	  of	  social	  change	  and	  assist	  in	  community	  results	  of	  better	  quality	  of	  life	  long	  
term,	  with	  the	  design	  as	  enhancer	  to	  generate	  social	  innovation	  services	  and	  products.	  
KEY-‐WORDS:	  sustainability	  ,	  urban	  mobility	  ,	  social	  innovation.	  
	  
	  
1	  INTRODUÇÃO	  

O	  presente	  estudo	  aborda	  a	  mobilidade	  urbana	  sustentável	  em	  Porto	  alegre,	  e	  tem	  como	  objeto	  de	  

pesquisa	   a	  ONG	   EMBARQ	  Brasil	   como	   um	  modelo	   de	   organização	   inovadora	   para	   a	   promoção	   do	  

transporte	   sustentável	   no	   perímetro	   urbano	   brasileiro.	   Essa	   ONG	   é	   reconhecida	   por	   agir	   no	  

desenvolvimento	  ambiental	  e	  social,	  com	  sede	  situada	  na	  capital	  do	  Rio	  Grande	  do	  Sul,	  Porto	  Alegre.	  

A	   organização	   se	   estabeleceu	   no	   Brasil,	   desde	   2005	   e	   integra	   a	   Rede	   EMBARQ,	   com	   sede	   em	  

Washington,	   nos	   EUA,	   dentro	   do	  WRI	   (World	   Resources	   Institute),	   do	   qual	   teve	   origem	  no	   ano	  de	  

2002.	   Segundo	   o	  WRI,	   suas	   iniciativas	   são	   inspiradas	   por	   ideias,	   capacitadas	   pelo	   conhecimento	   e	  

impulsionadas	  à	  mudança.	  O	  WRI	  organiza	  seu	  trabalho	  em	  torno	  de	  quatro	  metas	  programáticas.	  A	  

primeira	  é	   conhecida	  por	  pessoas	  e	  o	  ecossistema,	  que	   tem	  como	  proposta	   reverter	  a	  degradação	  

rápida	  dos	  ecossistemas	  e	  assegurar	  sua	  capacidade	  de	  promover	  bens	  e	  serviços	  à	  humanidade.	  A	  

segunda	   é	   a	   governança	   que	   auxilia	   a	   dar	   poder	   a	   pessoas	   e	   apoiar	   instituições	   para	   encorajar	  

decisões	  ambientalmente	  corretas	  e	  socialmente	  justas.	  A	  proteção	  ao	  clima	  é	  a	  terceira	  meta,	  que	  

tem	   como	   princípio	   proteger	   o	   sistema	   climático	   global	   de	   danos	   futuros,	   devido	   às	   emissões	   de	  

gases	   do	   efeito	   estufa	   e	   ajudar	   a	   humanidade	   e	   o	   mundo	   natural	   a	   se	   adaptarem	   às	   mudanças	  

climáticas	   inevitáveis	   e,	   por	   último,	   mercados	   e	   empresas	   para	   ajudar	   a	   controlá-‐los,	   a	   fim	   de	  

expandirem	  oportunidades	  e	  protegerem	  o	  meio	  ambiente.	  

A	   partir	   das	   práticas	   dessa	   organização	   e	   suas	   metas	   busca-‐se	   entender	   sua	   perspectiva	   para	  

inovações	   dos	   problemas	   sociais	   e	   de	   mobilidade	   urbana	   de	   Porto	   Alegre,	   cujo	   propósito	   é	   a	  

promoção	  de	  uma	  vida	  mais	   saudável,	   sustentável	  e	  em	  comunidade.	  Acredita-‐se	  que	  a	  análise	  as	  

informações	   coletadas	   por	  meio	   dessa	   organização	   poderão	   auxiliar	   na	   compreensão	   do	   contexto	  

sociocultural	   emergente	   com	   relação	   a	  mobilidade	   urbana.	   Para	   tal	   empreendimento,	   parte-‐se	   de	  

referências	   teóricas	   que	   definem	   design	   estratégico.	   Para	   compreender	   design	   estratégico,	   Zurlo	  
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(2010)	   expõe	   a	   expressão	   como	   a	   representação	   de	   um	   problema,	   um	   sistema	   aberto	   que	   inclui	  

diversos	  pontos	  de	  vista,	  modelos	  de	  interpretações	  articuladas	  por	  várias	  perspectivas	  disciplinares.	  

Por	  sua	  vez,	  abrange	  a	  sua	  dimensão,	  dependendo	  das	  circunstâncias	  da	  operação	  e	  dos	  objetivos	  da	  

ação	   e	   tem	   como	   aptidão	   interagir	   com	   suas	   próprias	   capacidades	   (ver,	   prever	   e	   fazer	   ver),	   um	  

processo	   dialógico	   entre	   múltiplos	   atores,	   com	   o	   dever	   de	   satisfazer	   as	   diferentes	   necessidades,	  

estabelecendo	  assim	   resultados	  e	   valores.	  O	  design	  estratégico,	   além	  disso,	   intervém	  sobre	  outras	  

questões	   que	   afetam	   o	   comportamento	   e	   motivação	   dos	   indivíduos.	   São	   os	   aspectos	   culturais,	  

relacionados	  com	  elementos	   tangíveis	  e	   intangíveis,	   símbolos	  e	   rituais	  que	  compõem	  as	   condições	  

específicas	  de	  cada	  atividade	  humana.	  

A	  inovação	  social	  sustentável,	  dirigida	  pelo	  design	  estratégico,	  a	  partir	  da	  compreensão	  do	  contexto	  

urbano	   social,	   pode	   ser	   potencializado	   pelas	   redes	   colaborativas	   e	   iniciativas	   de	   diversos	   atores	  

envolvidos.	  A	  ONG	  aparece	  envolvida	  nesse	  processo	  de	  reconhecimento	  do	  território	  e	  apropriação	  

da	  cidade	  pelas	  pessoas.	  Essa	  implementação	  de	  soluções	  sustentáveis	  ocorre	  por	  meio	  de	  diversos	  

atores	   e	   auxilia	   o	   desenvolvimento	   da	   cidade,	   diminuindo	   problemas	   de	   transporte	   urbano	   e	  

fortalecendo	  a	  mobilidade	  sustentável.	  Com	  isso,	  se	  propõe	  compreender	  esses	  atores	  e	  suas	  formas	  

de	  agir	  estrategicamente	  para	  a	  inovação	  de	  produtos	  e	  serviços	  na	  capital	  gaúcha,	  como	  operam	  na	  

promoção	  da	  sustentabilidade	  e	  quais	  são	  as	  redes	  colaborativas	  que	  interagem	  nesse	  processo.	  	  	  	  

Neste	  estudo,	  busca-‐se	  compreender	  como	  se	  estabelece	  uma	  organização	  inovadora	  no	  contexto	  de	  

Porto	   Alegre,	   a	   partir	   dos	   autores	   que	   destacam	   o	   entendimento	   sobre	   o	   design	   e	   seus	   diversos	  

atores	   para	   a	   inovação	   social	   (Manzini,	   2008),	   que	   enfatizam	   a	   relação	   da	   organização	   inovadora	  

(Pavitt,	  2005),	  a	  fim	  de	  entender	  como	  acontecem	  as	  redes	  para	  a	  inovação	  (Powell;	  Grodal,	  2005)	  e	  

para	   compreender	   uma	   organização	   e	   as	   redes	   de	   colaboração	   que	   fortalecem	   a	   inovação	   social	  

(Murray,	  Caulier	  e	  Mulgan,	  2010).	  

2	  A	  ONG	  E	  A	  CULTURA	  ORGANIZACIONAL	  PARA	  A	  INOVAÇÃO	  

A	  ONG	  tem	  como	  missão	  promover	  soluções	  sustentáveis	  em	  transporte	  e	  mobilidade	  urbana,	  para	  

reduzir	  o	  efeito	  estufa	  e	  melhorar	  a	  qualidade	  de	  vida	  nas	  cidades	  brasileiras.	  Sua	  visão	  é	  proposta	  a	  

partir	  de	  um	  mundo	  em	  que	  as	  cidades	  são	  ambientes	  sustentáveis,	  em	  que	  todas	  as	  pessoas	  podem	  

ter	   uma	   vida	   produtiva	   e	   feliz.	   A	   ONG	   auxilia	   governos	   e	   empresas	   no	   desenvolvimento	   e	  

implantação	   de	   soluções	   sustentáveis	   para	   os	   problemas	   de	   transporte	   e	  mobilidade	   nas	   grandes	  
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cidades	  brasileiras.	  Com	  a	  interação	  de	  diversos	  atores	  de	  variadas	  áreas	  pretende-‐se	  gerar	  inovação	  

de	  produtos	  e	  serviços	  para	  a	  sociedade.	  Segundo	  Pavitt	  (2005),	  a	  inovação	  pode	  ser	  cada	  vez	  mais	  

focada	  na	  tarefa	  dessas	  equipes	  e	  na	  combinação	  criativa	  de	  áreas	  de	  diferentes	  perspectivas,	  com	  o	  

intuito	  de	  produzir	  resultados	  surpreendentes	  ao	  final	  do	  trabalho.	  	  

A	   atuação	   da	   ONG	   se	   desenvolve	   nas	   capitais	   através	   de	   alianças	   efetivas	   com	   prefeituras;	  

destacando-‐se	  as	  cidades	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  (RJ),	  Belo	  Horizonte	  (MG)	  e	  Porto	  Alegre	  (RS),	  em	  que	  a	  

ONG	   assinou,	   com	   as	   perspectivas	   prefeituras,	   Termos	   de	   Cooperação	   Técnica.	   A	   EMBARQ	   Brasil	  

também	  apoia	  o	  setor	  privado	  na	  instalação	  de	  bicicletários,	  em	  estabelecimentos	  comerciais,	  para	  

de	   incentivar	   o	   uso	   de	   bicicletas.	   Ao	   promover	   o	   transporte	   sustentável,	   auxilia	   a	   desenvolver	   as	  

cidades	   desacelerando	   a	   poluição,	  melhorando	   saúde	   pública	   e	   criando	   espaços	   públicos	   urbanos	  

seguros,	  acessíveis	  e	  agradáveis	  ao	  convívio.	  	  

A	   ONG	   apresenta	   estratégias	   para	   integrar	   o	   transporte	   público	   como	   elemento	   fundamental	   do	  

planejamento	   urbano,	   na	   promoção	   de	   um	   sistema	   de	   transporte	   coletivo	   de	   alta	   capacidade	   e	  

baixas	   emissões	   de	   gases,	   eficiente,	   seguro,	   confortável	   e	   acessível;	   promover	   o	   uso	   racional	   dos	  

automóveis;	  o	  espaço	  para	  pedestres	  e	  bicicletas	  e	  suas	  interações	  ao	  sistema	  de	  transporte	  coletivo;	  

a	   incorporação	   de	   tecnologias	   veiculares	   e	   combustíveis	   mais	   limpos.	   Pavitt	   (2005)	   diz	   que	  

compreender	   quais	   são	   as	   necessidades	   dos	   sujeitos	   é	   ponto	   primordial	   para	   desenvolver	   os	  

requisitos	  essenciais	  no	  oferecimento	  de	  propostas	  inovadores	  ao	  mercado.	  

As	  ações	  da	  EMBARQ	  Brasil	  mediante	  a	  sociedade	  e	  empresas	  se	  efetivam	  a	  partir	  de	  alianças	  com	  

autoridades	   nos	   três	   níveis	   de	   governo,	   para	   estabelecer	   compromissos	   conjuntos	   no	  

desenvolvimento	  da	  mobilidade	  sustentável;	   convocar	  a	  comunidade	  empresarial,	  a	  acadêmica	  e	  a	  

sociedade	   civil	   para	   desenvolver	   ações	   conjuntas;	   dar	   suporte	   a	   projetos	   alinhados	   à	   missão	   da	  

EMBARQ	   Brasil;	   desenvolver	   propostas	   de	   políticas	   que	   promovam	   a	   mobilidade	   sustentável;	  

oferecer	  assistência	  e	  capacitação	  em	  temas	  técnicos,	  tecnológicos,	   financeiros	  e	  no	  planejamento,	  

implantação	   e	   avaliação	   de	   projetos	   de	   transporte	   sustentável;	   implantar	   programas	   de	  

comunidades	   e	   capacitação	   para	   fomentar	   uma	   nova	   cultura	   de	   mobilidade,	   mais	   equitativa	   e	  

humana.	  	  

Outras	  propostas	   inovadoras	  de	   trabalhos	  em	  conjunto,	   segundo	  Pavitt	   (2005),	   ajudam	  a	   inovação	  

como	  uma	  forma	  estrutural	  mais	  adequada	  para	  as	  circunstâncias	  particulares	  da	  organização.	  Pelo	  

alto	   envolvimento	   de	   todas	   as	   partes	   (ONG,	   governo,	   empresas	   e	   população),	   a	   inovação	   pode	  
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muitas	  vezes	  se	  desenvolver	  de	  uma	  inovação	  incremental	  para	  uma	  inovação	  radical.	  A	  soma	  desses	  

esforços	  pode	  ter,	  em	  conjunto	  e	  a	   longo	  prazo,	  um	  impacto	  de	  alcance	  maior,	  ajudando	  a	  criar	  as	  

redes	  de	   inovação	  que,	  à	  medida	  em	  que	  a	   inovação	   tornou-‐se	  um	  processo	  mais	  aberto,	  envolve	  

redes	   cada	   vez	   mais	   ricas	   entre	   as	   organizações.	   Powell	   e	   Grodal	   (2005)	   também	   apontam	   que	  

projetos	  com	  instituições	  chave	  (R&D),	  utilizando	  novas	  tecnologias,	  interagindo	  com	  setor	  público	  e	  

privado,	   com	   colaboradores	   eficazes	   de	   várias	   áreas,	   podem	   auxiliar	   no	   desenvolvimento	   de	   uma	  

organização	  inovadora.	  	  

A	  EMBARQ	  se	  apresenta	  neste	  estudo	  como	  uma	  organização	  inovadora,	  pois	  tem	  comprovado	  com	  

o	  passar	  dos	  anos	  que	  o	  transporte	  sustentável	  em	  países	  em	  desenvolvimento,	  como	  o	  Brasil,	  com	  a	  

ajuda	  dos	  governos,	  empresas	  e	  sociedade,	  cria	  uma	  rede	  de	   inovação	  que	  pode	  ser	   transformada	  

em	  oportunidades	  econômicas	  para	  os	  negócios	  e	  bem	  estar	  da	  população,	  com	  uma	  visão	  de	  futuro	  

promissor.	  

Os	  poderes	  públicos	  e	  privados,	  iniciativas	  criativas	  para	  a	  mudança	  

Através	   da	   rede	   de	   inovação	   com	   diversos	   atores	   de	   diferentes	   áreas,	   Powell	   e	   Grodal	   (2005)	  

descrevem	  que	  a	  inovação	  pode	  estar	  nas	  parcerias	  interorganizacionais	  colaborativas.	  A	  partir	  disso,	  

pode-‐se	  entender	  que	  para	  alcançar	  melhor	  desenvolvimento	  da	  cidade	  de	  Porto	  Alegre,	  a	  prefeitura	  

juntamente	   com	   a	   ONG	   e	   empresas	   privadas	   podem	   simultaneamente	   auxiliar	   na	   melhoria	   dos	  

passeios	  públicos	  e	  na	  divulgação	  do	  uso	  da	  bicicleta	  para	  favorecimento	  de	  uma	  vida	  mais	  saudável	  

em	  sociedade.	  Alguns	  projetos	  de	  iniciativas	  de	  empresas	  privadas,	  políticas	  públicas	  com	  o	  apoio	  da	  

EMBARQ	   implementam	   bicicletários	   e	   ciclovias	   na	   cidade,	   visando	   auxiliar	   no	   desenvolvimento	   e	  

melhoria	  das	  vias	  públicas	  que,	  por	  consequência,	  ajudam	  ao	  desenvolvimento	  social	  na	  capital	  do	  

Rio	  Grande	  do	  Sul.	  

Dentre	   os	   projetos	   para	   a	   melhoria	   urbana	   da	   EMBARQ	   Brasil,	   está	   o	   transporte	   integrado,	  

implantado	   juntamente	   com	   os	   poderes	   públicos,	   um	   sistema	   de	   ônibus	   BRT	  mais	   eficiente,	   com	  

combustível	   ecológico	  que	  pode	  melhorar	   a	   locomoção	  e	   um	  menor	   índice	   de	  poluição	  dentro	  da	  

cidade.	   Outro	   projeto	   da	   ONG	   é	   a	   assessoria	   técnica	   para	   a	   implantação	   de	   bicicletários	   em	  

empreendimentos	  comerciais	  e	  instituições	  públicas,	  estas	  interessadas	  em	  ajudar	  a	  disseminação	  do	  

transporte	  sustentável	  e	  o	  bem-‐estar	  da	  população,	  em	  que	  o	  uso	  de	  bicicletas	  para	  curtas	  distâncias	  
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é	  uma	  forma	  de	  racionalizar	  o	  trânsito,	  emitir	  menos	  gases	  de	  efeito	  estufa	  e	  contribuir	  para	  a	  saúde	  

dos	  cidadãos.	  	  

O	  objetivo	  dessas	   iniciativas	  sustentáveis	  para	  mobilidade	  busca	  facilitar	  o	  transporte	  diário	  dentro	  

da	  cidade.	  Pesquisas	  apontadas	  pela	  ONG	  mostram	  que	  a	  falta	  de	  locais	  seguros	  e	  adequados	  para	  

deixar	   bicicletas,	   acaba	   por	   inibir	   o	   ciclismo	   no	   perímetro	   urbano.	   Com	   cooperação	   dos	  múltiplos	  

agentes	  e	  sociedade,	  para	  disseminação	  desses	  dispositivos	  urbanos	  contribuintes	  para	  a	  mobilidade	  

sustentável,	  pode-‐se	  compreender	  que	  a	  mudança	  de	  poder	  e	  melhores	  relações	  da	  sociedade	  com	  

os	  poderes	  públicos	  e	  privados	   são	   importantes	  para	  uma	  maior	   troca	  de	  conhecimentos	   sobre	  os	  

problemas	  urbanos	  nas	  grandes	  cidades.	  Murray,	  Caulier	  e	  Mulgan	  (2010)	  acreditam	  que	  criar	  uma	  

mudança	  nas	  relações	  de	  poder,	  	  assim	  como	  uma	  mudança	  de	  como	  as	  pessoas	  pensam	  e	  veem	  as	  

formas	   organizacionais,	   são	   importantes	   para	   qualquer	   tipo	   de	   inovação	   que	   envolvem,	  

invariavelmente,	  mais	  que	  um	  novo	  serviço	  ou	  modelo.	  Constantemente	  esses	  sistemas	  mudam	  para	  

além	   dos	   limites	   de	   uma	   única	   organização,	   necessitando	   de	   ajuda	   de	   todos	   os	   componentes	  

envolvidos	  para	  uma	  melhor	  percepção	  do	  problema,	  com	  o	  intuito	  de	  encontrar	  soluções	  rápidas	  e	  

inovadoras.	  

Preocupados	   com	  a	   segurança	  urbana	  das	   cidades,	  empresas	   iniciaram,	   juntamente	   com	  a	  ONG,	  a	  

implantação	  dos	  bicicletários.	  Um	  primeiro	  exemplo	  se	  apresenta	  no	  Banco	  do	  Estado	  do	  Rio	  Grande	  

do	  Sul	  (Banrisul),	  que	  tem	  a	  capacidade	  para	  vinte	  (20)	  bicicletas.	  Esse	  bicicletário	  pode	  ser	  utilizado	  

pelos	   funcionários	   do	   banco	   cadastrados	   no	   sistema,	   já	   que	   as	   vagas	   são	   limitadas.	   Os	   usuários	  

contam	  com	  programa	  de	  acompanhamento	  físico,	  orientação	  de	  segurança	  no	  trânsito	  e	  primeiros	  

socorros.	  Com	  essa	   iniciativa,	  o	  Banrisul	   fechou	  parceria	   também	  com	  a	  Academia	  Unitrainer,	  que	  

oferece	   um	   local	   para	   os	   funcionários	   da	   instituição	   cuidarem	   da	   higiene	   pessoal	   e	   trocarem	   de	  

roupa	  ao	  entrar	  e	  ao	  sair	  do	  trabalho.	  

Outra	  empresa	  gaúcha	  que	  aderiu	  à	  ideia	  da	  ONG	  é	  a	  rede	  de	  farmácias	  Panvel	  que,	  em	  sua	  filial	  da	  

rua	  24	  de	  Outubro,	   em	   frente	  do	  Parcão,	   disponibiliza	   espaço	  para	  oito	   (8)	   bicicletas.	   Esse	  espaço	  

pode	  ser	  utilizado	  por	  qualquer	  ciclista	  pelo	  tempo	  que	  for	  desejado,	  gratuitamente,	  sem	  ser	  cliente	  

da	  farmácia.	  A	  Panvel	  tem	  o	  patrocínio	  da	  BiketechI,	  loja	  especializada	  em	  bicicletas.	  

Com	   iniciativa	   semelhante	   o	   Moinhos	   Shopping	   adquiriu	   bicicletários,	   porém	   com	   suportes	  

diferenciados	  para	  colocação	  de	  bolsas	  e	  sacolas,	  conforme	  exposto	  na	  figura	  1.	  Esse	  espaço	  tem	  a	  

capacidade	  para	  vinte	  e	  quatro	  (24)	  bicicletas,	  e	  localiza-‐se	  na	  entrada	  do	  shopping.	  	  
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Figura	  1:	  Foto	  do	  Moinhos	  Shopping.	  

	  

Fonte:	  <www.embarqbrasil.org>.	  

A	   iniciativa	   de	   implantação	   dos	   bicicletários	   também	   foi	   adotada	   pela	   prefeitura	   que	   introduziu	   a	  

Estação	  de	  Bicicletas	  no	  Mercado	  Público,	  na	  zona	  central	  de	  Porto	  Alegre.	  No	  total,	  somam	  trinta	  e	  

duas	   (32)	   vagas.	   Exemplos	   de	   serviços	   inovadores	   são	   confirmados	   pela	   ótica	   de	   Powell	   e	   Grodal	  

(2005),	   que	   veem	   como	   principal	   importância	   o	   trabalho	   em	   redes	   colaborativas	   para	   gerar	   a	  

inovação,	  em	  que	  é	  relevante	  a	  análise	  das	  estruturas	  e	  das	  necessidades	  de	  mercado,	  reconhecendo	  

as	   relações	   estratégicas	   da	   organização,	   para	   assim	   conseguir	  montar	   as	   redes	   de	   colaboração	  

visando	  a	  troca	  de	  conhecimento.	  	  

A	   transferência	   de	   conhecimento	   como	   ponto	   essencial	   para	   duas	   ou	   mais	   organizações	   (R&D,	  

governo,	  empresa)	  são	  capazes	  de	  combinar	  suas	  variadas	  capacidades	  e,	  assim,	  criar	  um	  produto	  ou	  

serviço	  diferenciado	  para	  a	  população.	  Murray,	  Caulier	  e	  Mulgan	  (2010)	  afirmam	  que	  as	  coalizões	  e	  

redes	   são	   cada	   vez	  mais	   importantes	   na	   realização	  da	  mudança	   bem	   sucedida	   e	   aproveitada	   para	  

acelerar	  a	  inovação	  e	  adoção	  de	  melhores	  soluções,	  considerando	  que	  a	  empresa	  em	  funcionamento	  

seja	  o	   agente	   fundamental	   da	   inovação	  no	   campo	   social.	   É	  provável	   que	  possa	   alcançar	  uma	   rede	  

mais	   ampla,	   ligada	   a	   alguns	   comissários	   no	   setor	   público,	   fornecedores	   de	   empresas	   sociais,	  

defensores	   de	   movimentos	   sociais,	   empresários	   da	   rede	   de	   negócios	   e	   sociedade	   para	  

fortalecimento	  da	  inovação.	  

Ao	  apostar	  no	  potencial	  de	   redes	  colaborativas	  e	  maior	  cuidado	  com	  a	  cidade	  e	  o	  meio	  ambiente,	  

propostas	  como	  as	  apresentadas	  por	  Manzini	  (2008)	  buscam	  promover	  um	  processo	  de	  conversação	  

social	   orientada	   à	   construção	   de	   um	   futuro	   melhor	   para	   todos,	   mais	   sustentável.	   No	   sentido	   de	  

mobilidade	  urbana	  e	  “caminhabilidade”	  nas	  ruas	  da	  capital,	  a	  prefeitura	  de	  Porto	  Alegre	  desenvolveu	  
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o	   projeto	  “Minha	   Calçada:	   Eu	   curto,	   Eu	   cuido”,	   apresentada	   na	   figura	   2.	   O	   projeto	   da	   prefeitura	  

contribui	  para	  que	  os	  moradores	  tomem	  consciência	  dos	  passeios	  públicos	  e	  cuidem	  das	  calçadas	  e	  

do	   bairro	   como	   um	   sinal	   de	   respeito	   pela	   comunidade.	   Nessa	  mesma	   vertente	   de	   cuidado	   com	   a	  

cidade,	   investidores	   privados	   ligados	   à	   prefeitura	   iniciam	   a	   proposta	   de	   inovações	   potencializadas	  

pelas	  melhorias	  cicloviárias	  e	  no	  estilo	  de	  vida	  dos	  moradores	  da	  cidade.	  Um	  dos	  casos	  é	  o	  Bike	  Poa,	  

um	  sistema	  de	  rede	  colaborativa	  de	  aluguel	  de	  bicicletas	  que	  se	  estende	  pela	  parte	  central	  da	  cidade,	  

em	  pontos	  estratégicos,	  para	  ajudar	  em	  pequenos	  percursos	  a	  mobilidade	  urbana	  sustentável.	  

Figura	  2:	  Projeto	  da	  prefeitura	  para	  restauração	  dos	  passeios	  públicos	  de	  Porto	  Alegre	  

	  

Fonte:	  <www.eucurtoeucuido.com.br>.	  

	  

Esse	   sistema	   é	   patrocinado,	   atualmente,	   pelo	   Banco	   Itaú,	   com	   o	   auxílio	   da	   prefeitura	   e	   empresas	  

privadas,	  que	  tornam	  evidentes	  as	  alianças	  para	  fornecer	  o	  melhor	  produto	  e	  serviço	  ao	  consumidor.	  

O	  aluguel	  de	  bicicletas	  até	  o	  momento	  contabiliza	  mais	  de	  trezentas	  e	  doze	  (312)	  mil	  viagens	  e	  49	  mil	  

usuários	   cadastrados,	   em	   um	   ano	   desde	   sua	   inauguração.	   São	   quarenta	   (40)	   estações	   na	   capital	  

gaúcha,	  com	  o	  total	  de	  quatrocentas	  (400)	  bicicletas	  disponíveis.	  

Bike	  Poa	  sistema	  de	  aluguel	  de	  bicicletas	  

A	  partir	   de	   pesquisas	   no	   contexto	   da	   sociedade	   gaúcha	   vê-‐se	   a	   possibilidade	  de	  novos	   negócios	   e	  

empreendimentos	  sustentáveis.	  Segundo	  Powell	  e	  Grodal	  (2005),	  essas	  redes	  de	  pesquisa	  com	  vários	  

colaboradores	  levam	  ao	  processo	  de	  inovação	  contínua	  no	  fluxo	  de	  investigação	  e	  pesquisa.	  

A	   iniciativa	  de	  sistemas	  colaborativos	  de	  aluguel	  de	  bicicletas	   integra	  o	  projeto	  de	  sustentabilidade	  

da	   Prefeitura	   de	   Porto	   Alegre,	   em	   parceria	   com	   o	   Banco	   Itaú	   Unibanco	   e	   o	   Sistema	   de	   Bicicletas	  

SAMBA.	  As	  Bicicletas	  do	  Bike	  Poa	  estão	  disponíveis	  em	  Estações	  distribuídas	  em	  pontos	  estratégicos	  

322



	  
	  
	  
	  

	  
	  

da	   cidade,	   caracterizando-‐se	   como	  uma	   solução	  de	  meio	  de	   transporte	  de	  pequeno	  percurso	  para	  

facilitar	  o	  deslocamento	  das	  pessoas	  nos	  centros	  urbanos.	  

O	  Sistema	  SAMBA	  é	  composto	  por	  estações	  inteligentes,	  conectadas	  a	  uma	  central	  de	  operação	  via	  

wireless,	   alimentadas	   por	   energia	   solar,	   distribuídas	   nos	   principais	   pontos	   de	   Porto	   Alegre.	   Os	  

clientes	   cadastrados	   no	   sistema	   de	   aluguel	   podem	   retirar	   a	   bicicleta	   através	   de	   um	   aplicativo	  

eletrônico	  disponível	   em	   sistemas	  Android	   e	   IOS,	   que	  pode	   ser	   baixado	  no	   celular,	   para	   facilitar	   o	  

aluguel.	  Os	  aplicativos	  apresentam	  a	  disponibilidade	  de	  bicicletas	  mais	  próximas	  do	  usuário	  e	  quais	  

as	  estações	  para	  alugar	  ou	  devolver	  as	  bicicletas,	  como	  demostrado	  na	  figura	  3	  e	  figura	  4.	  

Figura	  3:	  Pontos	  de	  distribuição	  de	  bicicletas	  

	  

Fonte:	  Recorte	  do	  autor	  retirada	  do	  site	  <movesamba.com.br>	  (2013).	  

	  

Figura	  4:	  Bicicletas	  do	  BikePoa	  	  

	  

Fonte:	  <http://thecityfixbrasil.com>	  (2014).	  
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O	  sistema	  de	  compartilhamento	  está	  disponível	  diariamente,	  das	  6h	  às	  22h.	  A	  política	  e	  as	  regras	  de	  

utilização	  do	  Bike	  Poa	  seguem	  o	  sistema	  já	  implantado	  em	  outras	  cidades	  como	  Rio	  de	  Janeiro,	  São	  

Paulo	  e	  Recife.	   	  A	  bicicleta	  pode	  ser	  usada	  por	  60	  minutos	   ininterruptos	  e	  quantas	  vezes	  por	  dia	  o	  

usuário	   desejar.	   Para	   isto,	   basta	   que,	   após	   esses	   períodos,	   o	   ciclista	   devolva	   o	   equipamento	   em	  

qualquer	  estação	  por	  um	  intervalo	  de	  15	  minutos.	  Para	  continuar	  utilizando	  a	  bicicleta,	  sem	  pausa,	  é	  

cobrado	   R$5,00	   a	   cada	   intervalo	   subsequente.	   O	   pagamento	   efetua-‐se	   por	   cartão	   de	   crédito	   e	   o	  

desbloqueio	   das	   bicicletas	   realizado	   pelo	   celular,	   informando	   a	   estação	   e	   o	   número	   da	   bicicleta	  

desejada	  ou	  através	  do	  aplicativo.	  	  

O	  passe	  mensal	  para	  utilização	  do	  serviço	  custa	  R$10,00,	  válidos	  por	  um	  mês.	  Mas	  o	  sistema	  também	  

oferece	   passagens	   diárias	   de	   uso	   eventual	   por	   R$5,00,	   que	   tem	   validade	  por	   24	   horas.	   Para	   esses	  

usos	  eventuais,	  ainda	  existe	  a	  disponibilidade	  de	  não	  estar	  cadastrado	  no	  sistema.	  O	  sistema	  autoriza	  

fazer	   quantas	   viagens	   o	   usuário	   quiser,	   durante	   todo	   o	   dia,	   nos	   horários	   de	   funcionamento	   do	  

sistema	  de	  aluguel.	  A	  devolução	  pode	  ser	  feita	  em	  qualquer	  estação	  onde	  houver	  vagas	  disponíveis,	  

mas	  se	  caso	  o	  usuário	  não	  conseguir	  vagas,	  pode	  entrar	  em	  contato	  com	  a	  central	  de	  atendimento	  ao	  

cliente.	  	  

Grande	  parte	  dessa	   inovação	  de	  serviços	  aponta	  para	  um	  novo	   tipo	  de	  economia	  emergente.	  Essa	  

"economia	  social"	  mistura	  recursos	  diferentes	  das	  economias	  baseadas	  na	  produção	  e	  consumo	  de	  

objetos.	  No	  caso	  do	  Bike	  Poa,	  as	  bicicletas	  podem	  ser	  alugadas,	  reduzindo	  a	  produção	  e	  o	  consumo	  

desses	  bens.	  Dessa	  forma,	   faz-‐se	  consumo	  consciente	  de	  um	  serviço	  e	  não	  mais	  a	  aquisição	  de	  um	  

bem	  material.	   Segundo	  Murray,	  Caulier	  e	  Mulgan	   (2010),	   as	  principais	   características	  da	  economia	  

social	   incluem:	   o	   uso	   intensivo	   de	   redes	   de	   distribuição	   para	   manter	   e	   gerenciar	   relações,	  

possibilitado	   em	   larga	   escala	   pelos	  meios	   de	   comunicação;	  limites	   indefinidos	   entre	   a	   produção	   e	  

consumo;	  ênfase	  na	  colaboração	  e	  nas	  interações,	  cuidados	  e	  manutenção	  ao	  invés	  de	  consumo	  one-‐

off,	  forte	  papel	  dos	  valores	  da	  organização	  e	  missão.	  

O	   projeto	   da	   Bike	   Poa	   tem	   como	   objetivo	   introduzir	   a	   bicicleta	   como	   modalidade	   de	   transporte	  

público	  saudável	  e	  não	  poluente;	  combater	  o	  sedentarismo	  da	  população	  e	  promover	  a	  prática	  de	  

hábitos	  saudáveis;	  reduzir	  os	  engarrafamentos	  e	  a	  poluição	  nas	  áreas	  centrais	  das	  cidades	  no	  intuito	  

de	  promover	  a	  humanização	  do	  ambiente	  urbano	  e	  a	  responsabilidade	  social	  das	  pessoas.	  Com	  isso,	  

surgem	  outras	  fontes	  de	  auxílio	  aos	  ciclistas	  em	  Porto	  Alegre,	  a	  partir	  de	  grupos	  autorais	  que	  ajudam	  

na	  inovação	  social	  e	  a	  proliferação	  do	  novo	  sistema	  de	  mobilidade	  urbana	  sustentável.	  	  

324



	  
	  
	  
	  

	  
	  

Inovações	  sociais	  a	  partir	  de	  redes	  colaborativas	  

Grupos	  autorais	  ajudam	  a	  inovação	  social	  no	  perímetro	  urbano	  da	  capital	  gaúcha.	  Alguns	  deles	  são	  o	  

Bike	  Anjo	  Poa,	  Bike	  Crimes	  Poa,	  Cidade	  mais	  Humana.	  Redes	  como	  essas	  são	  importantespois,	  como	  

os	  autores	  Murray,	  Caulier	  e	  Mulgan	  (2010)	  apontam,	  existem	  dois	  temas	  de	  grande	  importância:	  de	  

um	  lado	  a	  tecnologia	  para	  a	  difusão	  de	  redes,	  para	  a	  criação	  de	  infraestruturas	  globais	  de	  informação	  

e	  ferramentas	  de	  redes	  sociais;	  por	  outro,	  a	  importância	  da	  cultura	  e	  dos	  valores	  na	  crescente	  ênfase	  

na	   dimensão	   humana,	   para	   colocar	   as	   pessoas	   em	   primeiro	   lugar,	   dando	   voz	   democrática	   nas	  

relações	  com	  o	  indivíduo,	  ao	  invés	  de	  sistemas	  e	  estruturas.	  

Manzini	   (2008)	   ressalta	   que	   as	   redes	   e	   as	   organizações	   colaborativas	   envolvidas	   nesses	   sistemas	  

podem	   favorecer	   o	   entrelaçamento	   dos	   diferentes	   atores	   sociais	   (comunidades	   locais	   e	   firmas,	  

instituições	   e	   centros	   de	   pesquisa)	   promovendo	   uma	   visão	   compartilhada	   em	   torno	   da	   co-‐criação	  

dos	  serviços	  utilizados	  no	  cotidiano,	  contribuindo	  para	  a	  melhoria	  deles.	  Com	  pessoas	  envolvidas	  nos	  

problemas	  reais	  do	  cotidiano	  em	  redes	  mais	  abertas	  e	  seus	  modelos	  organizacionais	   inéditos,	  pode	  

resultar	  no	  desenvolvimento	  de	  sistemas	  que	  auxiliem	  a	  comunidade.	  	  

Um	  exemplo	  de	  iniciativa	  aberta	  de	  organização	  é	  o	  Anjo	  Bike	  Poa,	  com	  o	  lema	  "Voluntários	  por	  um	  

Trânsito	  mais	  Humano".	  Organização	  sem	  fins	  lucrativos,	  busca	  incentivar	  o	  uso	  diário	  das	  bicicletas	  

e	  reduzir	  o	  número	  de	  acidentes	  no	  trânsito,	  promovendo	  maior	  respeito	  e	  incentivo	  aos	  usuários	  na	  

compreensão	  das	   leis	  de	  trânsito	  vigentes	  para	  ciclistas	  no	  Brasil.	  O	  sistema	  busca	  orientar	  ciclistas	  

no	   perímetro	   urbano	   de	   Porto	   Alegre	   e	   ajudar	   na	   locomoção	   das	   pessoas	   no	   cotidiano.	   Essa	  

organização	  existe	  desde	  maio	  de	  2011	  e,	  	  atualmente,	  são	  treze	  (13)	  voluntários	  cadastrados.	  

Está	  proposta	  desde	  2009	  a	  implantação	  das	  ciclovias	  em	  Porto	  Alegre,	  totalizando	  um	  percurso	  de	  

quinhentos	  (500)	  km	  em	  toda	  a	  cidade.	  Além	  disso,	  de	  acordo	  com	  a	  EPTC,	  que	  cuida	  do	  sistema	  de	  

trânsito	   da	   capital	   gaúcha,	   Porto	   Alegre	   está	   implantando	   o	   Plano	   Diretor	   Cicloviário	   Integrado	  

(PDCI),	   aprovado	   em	   2009,	   que	   tem	   como	   objetivo	   incentivar	   o	   uso	   da	   bicicleta	   como	   meio	   de	  

transporte.	  

Manzini	   (2008)	   menciona	   que	   é	   necessário	   olhar	   a	   inovação	   social,	   identificar	   casos	   promissores,	  

utilizar	   sensibilidades,	   capacidades	   e	   habilidades	   de	   design	   para	   projetar	   e	   indicar	   novas	   direções	  

para	   a	   inovação.	   Grupos	   de	   pessoas	   que	   são	   capazes	   de	   dar	   vida	   aos	   sistemas	   e	   às	   soluções	  

inovadoras	   são	  elementos	  primordiais	  para	  a	   inovação	  social,	  pois	   conseguem	  gerenciar	  atividades	  
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importantes	   para	   reduzir	   problemas	   do	   cotidiano,	   auxiliando	   na	  mudança	   de	   vida	   da	   comunidade	  

com	  mais	  qualidade.	  

Para	  Murray,	  Caulier	  e	  Mulgan	   (2010)	  a	   inovação	  pode	  ser	  gerida,	  apoiada	  e	  estimulada.	  Qualquer	  

pessoa	  que	  quiser	  pode	  tornar-‐se	  parte	  dela.	  A	  inovação	  social	  é	  um	  campo	  relativamente	  aberto	  em	  

um	   processo.	   No	   entanto,	   a	   mudança	   social,	   não	   é	   nem	   puramente	   top-‐down	   nem	   bottom-‐up.	  

Tratam-‐se	   de	   alianças	   entre	   a	   parte	   superior	   (governos	   e	   empresas	   privadas)	   e	   inferior	   (ONGs	   e	  

comunidade)	  para	  incentivar	  a	  disseminação	  de	  informações	  e	  conhecimentos	  cruzados.	  

Outro	  exemplo	  de	  colaboração	  aberta	  -‐	  o	  "peer-‐to-‐peer"	  (Manzini,	  2008)	  -‐	  é	  o	  Bike	  Crimes	  Poa.	  Esse	  

projeto	   busca	   auxiliar	   a	   qualquer	   usuário	   de	   bicicletas	   a	   enviar	   relatos	   de	   riscos	   nas	   vias,	  

irregularidades	  e	  crimes	  em	  geral	  que	  envolvem	  os	  ciclistas	  na	  capital	  gaúcha.	  Constitui	  plataforma	  

online	  de	   ciclistas	  que	  visa	  ajudar	   toda	  a	   comunidade.	  O	   sistema	   só	   funciona	   com	  o	  auxilio	  da	   co-‐

criação	  de	   seus	  usuários	  que,	  na	  medida	  em	  que	  alertam	  ou	  vivenciam	  novas	   irregularidades,	  dão	  

vida	  à	  rede	  de	  colaboração.	  Uma	  das	  vantagens	  do	  portal	  é	  a	  possibilidade	  de	  receber	  alertas	  a	  cada	  

vez	  que	  novos	   relatos	   forem	  enviados,	  em	  um	  raio	  de	  20	  quilômetros	  da	   localidade	  que	  o	  usuário	  

escolher.	   Visa	   contribui	   para	   maior	   segurança	   do	   usuário	   de	   bike,	   em	   tempo	   real,	   por	   meio	   dos	  

relatos	  e	  alertas	  da	  comunidade.	  	  

Murray,	  Caulier	  e	  Mulgan	  (2010)	  destacam	  que	  desenvolver	  ideias	  viáveis,	  gerar	  a	  sustentabilidade,	  

fortalecer	  estruturas	  e	  criar	  soluções	  práticas	  para	  os	  problemas	  sociais	  faz	  parte	  da	  inovação	  social.	  

Processo	   que	   pode	   ser	   definido	   como	   a	   criação	   de	   ideias	   (produtos,	   serviços	   e	   modelos)	   que	  

atendem	  simultaneamente	  às	  necessidades	  sociais	  para	  criar	  novas	  relações	  sociais	  ou	  colaborações.	  

Em	   outras	   palavras,	   são	   as	   inovações	   que	   são	   propícias	   para	   a	   sociedade,	   impulsionando	   sua	  

capacidade	   de	   ação.	   A	  inovação	   social	   acontece	   a	   partir	   do	   contexto	   em	   que	   está	   inserida,	   em	  

questões	   climáticas,	   políticas,	   sociais,	   mercadológicas	   (custos)	   para	   enfrentar	   os	   problemas	  

complexos	  que	  afetam	  vários	  setores	  e	  os	  estados–nação,	  podendo	  levar	  soluções	  em	  grande	  escala	  

e	  reforçando	  os	  novos	  modelos	  e	  novos	  paradigmas	  para	  maior	  disseminação	  da	  inovação.	  

3	  CONCLUSÃO	  

A	   intenção	   deste	   estudo	   foi	   lançar	   luzes	   sobre	   a	   cultura	   da	  mobilidade	   urbana,	   influenciada	   pelas	  

práticas	  inovadoras	  e	  sustentáveis	  da	  ONG	  EMBARQ	  e	  que	  tem	  como	  objetivo	  gradativo,	  modificar	  a	  

vida	   da	   comunidade	   porto	   alegrense.	   Observou-‐se,	   através	   deste	   estudo,	   que	   as	   redes	   de	  
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colaboração	   para	   troca	   de	   conhecimento	   com	   forte	   capital	   intelectual	   sustentável	   (ONG),	   troca	  

financeira	   (Prefeitura	  de	  Porto	  Alegre	  e	  EPTC)	  e	   troca	   tecnológica	   (empresa	   Itaú	  Unibanco)	   têm-‐se	  

apresentado	  de	  forma	  efetiva,	  no	  sentido	  de	  dotar	  os	  atores	  envolvidos	  de	  maior	  compreensão	  nas	  

questões	  sociais	  e	  ambientais.	  O	  resultado	  almejado	  é	  que	  os	  atores,	  juntamente	  com	  a	  sociedade	  e	  

o	  design,	   consigam	  melhorar	  a	  qualidade	  e	  estabilidade	  das	  organizações	  envolvidas,	  para	  atender	  

cada	  vez	  mais	  as	  necessidades	  da	  população	  e,	  assim,	  gerar	  a	  inovação.	  

Para	  acontecer	  a	  inovação	  é	  necessário,	  portanto,	  que	  haja	  o	  envolvimento	  de	  diversos	  atores,	  como	  

citado	  no	  decorrer	  desta	  pesquisa,	  com	  vários	  conhecimentos	  em	  diferentes	  áreas,	  com	  possibilidade	  

de	  criar	  plataformas	  de	  conhecimento	  de	  trocas,	  não	  mais	  top-‐down	  nem	  bottom-‐up,	  mas	  sim	  peer-‐

to-‐peer,	  viabilizando	  a	  formação	  de	  alianças	  mais	  fortes	  e	  organizações	  mais	  estruturadas.	  Também	  é	  

importante	   fortalecer	   setores	   nas	   organizações	   que	   efetuem	   troca	   de	   experiência	   com	   órgãos	  

públicos,	  empresas	  sociais	  (ONG),	  cooperativas,	  instituições	  de	  caridade,	  empresas,	  R&D,	  governo	  e	  

sociedade.	  

Importa	   também	   compreender	   esse	   novo	   modelo	   de	   serviços	   (integrado	   e	   colaborativo).	   A	   nova	  

ordem	  de	  relações	  sociais,	  mais	  colaborativa	  e	  solidária	  também	  influencia	  a	  mudança	  nas	  relações	  

de	  poder	  e	  consumo	  sustentável,	  como	  no	  exemplo	  das	  bicicletas	  de	  aluguel,	   	  que	  se	  utiliza	  de	  um	  

sistema	  de	  redes	  de	  serviço	  e	  não	  mais	  	  da	  aquisição	  de	  um	  bem	  tangível.	  Essas	  inovações	  culturais	  

acontecem	  a	  partir	  do	  contexto	  em	  que	  as	   comunidades	  ou	  organização	  estão	   inseridas,	   incluindo	  

aqui	  as	  questões	  climáticas,	  políticas,	  sociais,	  mercadológicas,	  tecnológicas.	  Compreender	  quais	  são	  

os	  problemas	  estruturais	  e	  quais	  são	  as	  melhorias	  necessárias	  para	  se	  gerar	  inovação,	  dentro	  desse	  

novo	   paradigma	   de	   mercado	   é	   fundamental	   para	   que	   se	   criem	   soluções	   práticas	   aos	   problemas	  

sociais	  emergentes	  já	  existentes.	  

As	  melhorias	  geradas	  pela	  inovação	  social	  tendem	  a	  aumentar	  a	  capacidade	  de	  ação	  da	  comunidade	  

e	  podem	  ser	  potencializadas	  a	  partir	  do	  apoio	  da	  ONG	  EMBARQ	  Brasil,	  da	  prefeitura	  de	  Porto	  Alegre,	  

EPTC,	   empresas	   privadas	   e	   sociedade.	   Com	   isso,	   pode-‐se	   concluir	   que	   iniciativas	   inovadoras	   em	  

plataformas	   de	   redes,	   como	   as	   dos	   exemplos	   trazidos	   no	   texto,	   tenham	  potencial	   contributivo	   ao	  

sistema	  da	  inovação	  social,	  alcançando	  novos	  paradigmas	  e	  intensificando	  a	  perspectiva	  de	  mudança	  

social,	  e	  assim,	  auxilia	  a	  atingir	  resultados	  de	  melhor	  qualidade	  de	  vida	  na	  comunidade,	  a	  longo	  prazo	  

com	  possibilidade	  de	  gerar	  uma	  mudança	  sistêmica,	  de	  aprendizado	  contínuo,	  tendo	  o	  design	  como	  

potencializador	  para	  alcançar	  a	  inovação	  social	  de	  serviços	  e	  produtos.	  
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RESUMO  
Este artigo conduz uma exploração da interseção entre inovação e design a partir de um olhar para as instâncias que se 
localizam tanto à margem dos processos econômicos e de mercado, como também do eixo centro-periferia no âmbito 
global. Sintetizado no raciocínio “design e inovação para os outros 90%”, foi abordado o contexto de um pais periférico – a 
Nigéria - e as possibilidades de aplicação da inovação mediada pelo design. O conceito de inovação social acaba por se 
mostrar como relevante e central ao se observar as questões que suscitam a necessidade de inovação, que vão além da 
lógica de mercado e perpassa a esfera estatal e a sociedade civil. Para tanto, são levantados desenvolvimentos teóricos 
relativos à inovação social e suas características, entendendo as potencialidades do design dentro deste processo, a partir de 
uma transposição dos estudos do design para inovação dentro de contextos exclusivamente mercadológicos. Analisa-se, 
portanto o potencial de envolvimento do design em diferentes contextos inovadores e como estes podem impactar a 
sociedade como um todo para a melhoria de condições sociais em longo prazo. O levantamento teórico pautado por 
referenciais das áreas da sociologia, design e economia a respeito do tema da inovação social é explicitado com o 
desenvolvimento de três estudos de caso de inovação social na Nigéria. Tais observações contemplam iniciativas híbridas 
entre os setores privado, estatal e sociedade civil, e exemplificam qualitativamente a ampla gama de possibilidades de 
desenvolvimento de projetos de impacto social. Por fim, é levantado o questionamento da necessidade mais extensiva da 
atuação do design em tais situações, os fatores limitadores e as perspectivas futuras. 

PALAVRAS-CHAVE : inovação social, design, empreendedorismo, impacto social. 

 

ABSTRACT  
This article conducts an exploration of the intersection between innovation and design looking to stances placed 
at the margins of economic and market processes, such as the global center-periphery dichotomy. Summarizing 
the proposition of “design and innovation for the other 90%”, the context of a peripheral country – Nigeria- was 
approached in order to map the possibilities of innovation mediated by design. The concept of social innovation 
is found to be relevant and central when we look the conditions that drive the need for innovation in such 
country, going beyond the marketplace mindset, encompassing the estate and civil society as a whole. To 
develop such observations, theoretical developments on social innovation and its properties are reviewed, as to 
understand the potential of design in this process, from the connection of studies of design for innovation on the 
market context. Thus the potential of the use of design in different contexts is analyzed, as well as how such 
innovative contexts can impact society as a whole for the improvement of social conditions on the long range. 
The theory on social innovation reviewed, gathered from areas such as sociology, design and economy, is 
crossed with the empirical analysis of three case studies of social innovation on Nigeria. Such observations 
involve hybrid initiatives between private, estate and civil society sectors, and exemplify qualitatively the ample 
possibilities of development of social impact projects. Ultimately, we question the need for a more extensive 
agency of design in such situations, the limiters and futures perspectives for such. 
KEY-WORDS : social innovation, design, entrepreneurism, social impact. 
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1. INTRODUÇÃO 

A proposta do tema “Inovação para os outros 90%” parte da premissa de observar o desenvolvimento 

de processos inovadores em contextos ainda pouco explorados. Para tanto, entende-se a abordagem 

metodológica da documentação de estudo de caso como a melhor abordagem para esta análise, 

observando o diálogo das inovações com referenciais bibliográficos do tema. 

A princípio, uma divisão lógica pode ser estabelecida entre a dicotomia países desenvolvidos versus 

países em desenvolvimento, entendendo então um foco na segunda parte para a análise das 

inovações. Porém antes que possamos mergulhar na análise profunda de casos de inovação em 

países em desenvolvimento, é importante tratar de dois conceitos ligados a este estudo: Inovação e 

Tecnologia. Esta observação é importante por duas razões. Primeiramente para criar uma base de 

discussão para os estudos de caso, um referencial de compreensão para as vezes em que tais termos 

forem usados em suas aplicações práticas. Em segundo lugar, para entendemos como categorizar se 

um estudo de caso de inovação enquadra-se na categoria dos “outros 90%”. 

 

2. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA: CONTEXTOS SOCIAIS 

Um dos referenciais básicos para a compreensão do conceito de inovação se encontra nos estudos de 

Joseph Schumpeter, que propõe definições, categorias e contextos para a análise do tema. A proposta 

schumpeteriana traz a diferenciação 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 

(SCHUMPETER, 1988 apud SANTOS, 2011). 

Os estudos de Schumpeter pautam as definições e análises da Inovação em uma ótica da economia, 

fortemente direcionada ao setor privado. O autor aponta como grande motor da inovação a 

necessidade do lucro e obtenção de diferencial competitivo no mercado (MANUAL DE OSLO, 2005). 

Entende-se a lógica destes estudos então fortemente ancorados em uma ótica do setor privado, visto 

a abordagem econômica do autor. 

É possível, entretanto, observar que a lógica capitalista sob a qual o autor desenvolve seus estudos 

não permanece a mesma. Sociólogos como Castells (1999) e Cocco (2009) apontam alterações na 

formatação dos meios de produção capitalistas, influenciadas por mudanças de configuração da 

sociedade. Observamos um cenário com alta complexidade, permeado pelas tecnologias digitais, 

configurando o que Castells chama de Sociedade em Rede. Nesse contexto, novos atores se tornam 
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relevantes em dinâmicas econômicas e sociais e é interessante observar as evoluções do conceito de 

inovação que acompanham tais mudanças. 

Outros teóricos já consideram novos âmbitos da dinâmica inovadora. Lundvall, na década de 1990, 

estabelece o modelo dos sistemas nacionais de inovação, compreendendo o papel do estado nesta 

dinâmica. Dentro destas evoluções, podemos observar a análise de possibilidades mais amplas de 

setores em que ocorrem a inovação. Nicholls e Murdock (2012) ressaltam o papel dos setores público 

e civil, além do setor privado, nesta dinâmica: 

Figura 1 - Inovação social e suas fronteiras difusas entre lógica de setores. 

 

Fonte: adaptado de NICHOLLS e MURDOCK, 2012 p.11. 

 

É possível observar um escopo muito mais amplo para o estudo da inovação e cabe revisitar os 

conceitos propostos na lógica do setor privado para esta nova dinâmica. Observa-se, então, o 

surgimento do termo “Inovação Social”: 

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) 

  A partir deste tipo de análise, pode-se ampliar o conceito de resultado do processo de inovação 

indicado por Schumpeter como “produção de riqueza” para “geração de valor”, entendendo que a 

geração de riqueza caracteriza uma lógica exclusiva do setor privado. A partir dos apontamentos de 

Moulaert, observamos o termo Inovação Social com foco em pessoas e processos e no impacto que 
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as soluções inovadoras desenvolvidas podem gerar. Dessa forma, gerar valor pode incluir a questão 

do lucro, mas pode abranger também impacto social, solução de problemas em serviços públicos e 

assim por diante. 

Julie Caulier-Grice, em uma pesquisa desenvolvida pela Young Foundation em 2012, reune diversas 

bibliografias para definir um conceito amplo de Inovação Social, que abrace todas as práticas 

identificadas até então. A autora propõe três fatores principais para a identificação de uma inovação 

social: a)Exploração de novas soluções, ou novos usos de soluções existentes; b)Geração de impacto; 

c)Ampliar a capacidade dos usuários de agir. 

Temos então algumas guias de análise para identificar inovações tanto dentro do setor privado, 

quanto além deste. É interessante ainda considerar a relação entre Inovação e Tecnologia, visto que 

este segundo fator se mostra cada vez mais contemplado nos estudos contemporâneos do tema 

inovação. 

As definições de tecnologia nos trazem a proposição da aplicação prática do conhecimento para 

geração de produtos e serviços (GOLDEMBREG, 1978) (FLEURY, 1990). O economista W. Brian Arthur 

aponta que tais definições, sendo as mais usadas, ainda se mostram obscuras por não especificarem a 

natureza do termo tecnologia. Propõe-se então três definições para o termo tecnologia: um meio 

para se atingir um propósito humano; uma composição de práticas e componentes; e uma coleção de 

dispositivos e práticas de engenharia disponíveis para uma cultura. Quanto a sua forma final, esta 

pode ser material, como um gerador elétrico, ou imaterial, como um algoritmo (ARTHUR, 2009). 

Mas como se desenvolve a tecnologia? Entender o processo de constituição deste meio para se 

atingir propósitos pode ajudar na compreensão de como Inovação e Tecnologia se relacionam. 

O estudo dos sociólogos Trevor Pinch e Wiebe Bijker se mostra valioso neste ponto. Em seu método 

análise do desenvolvimento tecnológico, o SCOT (Social Construction of Technology), os autores 

consideram uma tecnologia como resultado material de uma série de negociações sociais. Pinch e 

Bijker apontam que em geral a análise da inovação tecnológica é tratada como uma caixa preta: 

É preciso um entendimento da tecnologia por dentro, tanto como corpo de conhecimento como sistema 
social. Ao invés disso, a tecnologia é frequentemente tratada como uma “caixa preta”, cujos 
componentes e comportamento podem ser pressupostos como conhecimento comum. (LAYTON, 1977 
apud PINCH e BIJKER, 1984) 

Esta afirmação, proposta no final do século passado, ainda se mostra válida para diversos estudos 

contemporâneos, principalmente no campo da inovação. O termo tecnologia acaba sendo 
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instintivamente associado primariamente a construtos materiais ou como sinônimo das novas 

tecnologias de informação e comunicação. 

O método de Pinch e Bijker ajuda a enxergar além desta “caixa preta” por analisar a tecnologia como 

um construto social. Mesmo tendo sido desenvolvido na década de 1980, sua característica 

generalista contempla uma complexidade compatível com as dinâmicas sociais atuais. 

Os autores indicam, em primeiro lugar, a ineficiência dos modelos lineares de análise de inovação 

tecnológica, bem como a observação deste tipo de desenvolvimento somente na ótica das soluções 

bem sucedidas. O processo de inovação passaria, então, por estágios de sucessos e fracassos 

simultâneos, relativos não só a questões de ordem técnica, mas também fatores de caráter social. 

Um exemplo desta estrutura de análise se dá no caso do processo de desenvolvimento da bicicleta, 

apresentado pelos autores. Eles analisam os diversos grupos envolvidos no uso da então recente 

invenção e os resultados tecnológicos deste processo: 

Figura 2 - Alguns grupos sociais, problemas e soluções relevantes no processo de desenvolvimento da bicicleta Penny-
Farthing 

 

Fonte: PINCH e BIJKER, 1988, p. 418 

 

No diagrama desenvolvido por Pinch e Bijker, as figuras hexagonais representam soluções, as figuras 

com laterais arredondadas representam grupos sociais e os círculos representam os problemas a 

serem resolvidos. Um dos problemas apresentados pelos autores que fazia parte deste processo se 

tratava de vestimenta relacionada ao grupo de usuários “mulheres ciclistas”. Podendo ser encontrado 
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no canto superior à esquerda (dressing problem), esse fator indica a proibição por lei, no final do 

século XVII, que mulheres usassem calças. Indica-se pelo menos duas possíveis soluções: em uma 

primeira instância um modelo que possibilitasse o uso da bicicleta mesmo com a usuária usando 

vestido, ou uma mudança na convenção social de vestimenta. O caso é um claro exemplo a natureza 

social do desenvolvimento tecnológico apontada pelos autores, onde a solução adotada representa o 

resultado do processo de negociação entre os grupos envolvidos. 

A partir da compreensão da qualidade social da tecnologia, Pinch e Bijker propõem um modelo para 

o desenvolvimento da tecnologia que contempla tais características complexas e iterativas, chamado 

de SCOT (Social Construction of Technology). Para eles, o processo abrange duas etapas, sendo: 

a) Uma primeira etapa chamada Flexibilidade Interpretativa, onde se dão os processos de negociação 

entre os grupos sociais envolvidos. Esta etapa contempla o fato de que artefatos são culturalmente 

construídos e interpretados, não só no modo como são entendidos, mas também como são 

projetados. 

b) A segunda etapa, constituída do processo de Fechamento e Estabilização. Este seria marcado pelo 

encerramento do processo de negociações, onde os grupos sociais envolvidos dão o problema por 

resolvido, ou redefinem o problema. No primeiro caso, teríamos a formação da “caixa preta”, onde o 

artefato tecnológico seria dado como finalizado. No segundo caso, seria dado início a um novo 

processo de negociação. 

Observando as etapas propostas por Pinch e Bijker, podemos entender que o estágio de inovação é 

observado justamente na segunda etapa do processo identificado no SCOT. É nesta etapa que o valor 

é gerado a partir da nova ideia explorada, sendo esta a exploração comercial (geração de riqueza) no 

caso de artefatos explorados no setor privado. Entendemos então a inovação como uma etapa no 

processo de desenvolvimento tecnológico. 

A partir dos apontamentos levantados, podemos estabelecer algumas conclusões que servirão de 

base para os estudos de caso propostos a seguir. 

Em primeiro lugar, é relevante reconstruir a noção de “inovação para os outros 90%” abordada neste 

estudo. Observamos que a questão de abordar casos inovadores pouco explorados não se mostra 

relevante somente em um âmbito geográfico (países em desenvolvimento) mas também um âmbito 

de setores da sociedade. Entendemos que os “outros 90%” se tratam justamente dos casos de 
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inovação explorados além do setor privado, que já é amplamente explorado. Nesse sentido, buscou-

se explorar tal questão, observando iniciativas inovadoras nos setores público e civil, bem como nas 

interseções entre os três setores. Para designar este tipo de inovação, abraçou-se a proposição de 

Nicholls e Murdock (2012), entendendo as iniciativas além do setor privado como Inovação Social, 

observando sempre as características propostas por Caulier-Grice (2012). 

Em segundo lugar, é possível compreender que, na visão de Pinch e Bijker (1988), toda inovação tem 

cunho social, entendida como parte do processo de negociações na sociedade que é o 

desenvolvimento tecnológico. Esta noção nos ajuda reforçar a proposição de Arthur (2009) de que 

uma tecnologia pode se apresentar como um objeto material ou imaterial. Dessa forma, 

entenderemos como tecnologia não somente produtos físicos, mas também processos, ampliando a 

possibilidade de análise de como se dá a inovação. 

Salientamos aqui a qualidade da palavra “social” no termo Inovação Social. Esta não visa designar 

exclusivamente ações filantrópicas, mas sim a abrangência na sociedade, a integração entre os três 

setores e o benefício mútuo. 

A análise tecida nos estudos de caso contemplará, portanto, como inovação para os outros 90%, 

casos que se estendam além das lógicas e parâmetros do setor industrial, visando impactar a 

sociedade como um todo. Os aspectos inovadores observados serão contemplados tanto em esferas 

materiais (produtos e processos produtivos) como em esferas imateriais (modelos de negócio e 

metodologias empregadas). 

 

3. ESTUDOS DE CASO 

A escolha da Nigéria para estudo de inovações em contextos pouco explorados parte de sua 

característica de país em desenvolvimento, observando que este se situa fora dos eixos comumente 

estudados por iniciativas inovadoras.  

Observa-se ainda a presença de diversos problemas sociais no país, visto que este possui uma alta 

densidade demográfica de 180 habitantes/km2 e um baixo índice de desenvolvimento humano. Tais 

fatores indiciam um cenário fértil para o desenvolvimento de novas soluções que estendem-se além 

do setor privado, promovendo impactos na sociedade como um todo. 

Observa-se problemas estruturais críticos no país, que interferem tanto no setor comercial como no 

governo e sociedade civil. Entre eles, observa-se a questão da energia como problemática, sendo que 
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o fornecimento ainda não atende a demanda de todos os cidadãos de forma perene, afetando 

indústrias e comércio. Identifica-se ainda fortes problemas com o destino do lixo e também uma 

grande defasagem na geração de empregos. 

As iniciativas inovadoras examinadas se relacionam aos fatores apresentados, envolvendo diferentes 

setores da sociedade para a estruturação de novas soluções que ampliam a capacidade dos 

nigerianos de agir e geram impacto positivo no país. 

 
3.1. Wecyclers: coleta seletiva com participação popular 

  O problema do excesso de lixo nas ruas da cidade de Lagos gerado pela falta de coleta de resíduos 

por parte do governo local foi o ponto de partida para o início desta empresa. Seu financiamento 

inicial foi feito em parte pelo MIT - Massachusets Institute of Technology - e parte por investimento 

privado. Hoje conta com suporte governamental e contribuição de outras empresas privadas. 

A solução gerada para o problema social foi a criação da Wecyclers, uma empresa de coleta seletiva 

de resíduos sólidos fundada em 2012, que conta com o envolvimento da comunidade local 

incentivada através de um sistema de recompensas. 

Sua fundadora, Bilikiss Abiola, trabalhou anteriormente na IBM por 5 anos, desenvolvendo softwares 

de social networking utilizados por diversas empresas da lista das Fortune 500 – as empresas mais 

ricas dos EUA. Desde cedo, ainda enquanto trabalhava na IBM, Bilikiss se incomodava com a situação 

da limpeza urbana e a coleta de lixo em seu país de origem. 

Em Lagos, o sistema de coleta da prefeitura atende somente 40% dos resíduos gerados, sendo apenas 

13% destinados à reciclagem. Estes números já pequenos são agravados quando se leva em conta a 

população crescente da cidade e a falta de investimentos do governo. Algumas empresas locais de 

reciclagem operam com 50 a 60% de sua capacidade, devido à dificuldade em acessar os resíduos 

selecionados. 

Focada em ajudar a melhorar o sistema de coleta de resíduos urbanos na Nigéria, Bilikis candidatou-

se ao programa de parcerias Legatum Felowship, do MIT – uma iniciativa que conduz e capacita 

alunos que queiram criar soluções inovadoras e sustentáveis em empreendimentos lucrativos que 

promovam a prosperidade em países de baixa renda. 
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Figura 3 - Lixo reciclável coletado pelos Wecyclers. 

 

Fonte: retirada da página da empresa no Facebook. (www.facebook.com/Wecyclers) 

 

Neste programa, ela desenvolveu a ideia de uma plataforma de reciclagem crowd-sourced para Lagos. 

A empresa funciona com adesão das famílias de bairros de baixa renda – que em geral não são 

atendidos pelo sistema de coleta municipal. Estas pessoas passam a coletar resíduos sólidos em sua 

vizinhança, selecionando-os para que os agentes da Wecyclers recolham e destinem às empresas de 

reciclagem. 

Em períodos de tempo programados, o agente colaborador – chamado de “wecycler” – passa pelas 

residências participantes e recolhe o lixo, aferindo a quantidade de material coletado através do peso. 

Este valor em peso se converte em créditos que são imediatamente somados à conta do cidadão 

participante através de mensagem SMS por celular. 
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Figura 4 - Bilikiss Abiola, CEO da Wecyclers, entrega prêmios a uma participante do programa, junto a colaboradores da 
empresa. Ao fundo, a bicicleta de coleta dos resíduos recicláveis. 

 

 

Fonte: site United Fashion fot Peace. 

Os créditos acumulados podem ser convertidos em produtos alimentícios, eletroeletrônicos, e 

créditos de celular. 

Para conseguir o financiamento destes benefícios, a WeCyclers realizou um levantamento dos 

resíduos encontrados e percebeu que a maior parte deles era originado de produtos de 2 grandes 

empresas – Coca Cola e GlaxoSmithKline (empresa química e farmacêutica britânica). 

Com estes dados em mãos, recorreu às empresas solicitando apoio e oferecendo em troca o benefício 

intangível de reverter a imagem de seus produtos associados ao lixo urbano por uma imagem de 

empresa que apoia iniciativas sociais e ecológicas. 

Além da participação dos cidadãos como coletores em sua região ou como agentes “wecyclers”, a 

empresa tem visto surgirem casos de pessoas que desenvolvem pequenos negócios a partir da 

reciclagem do lixo, uma vez que estão em contato com este mecanismo. Desta forma, algumas 

famílias conseguem também criar uma fonte de renda própria enquanto ajudam a diminuir os 

resíduos dispersos nas ruas de Lagos. 

 

 

 

338



 
 
 
 

3.2 Makoko Floating School: construção flutuante para áreas alagadas 

Makoko é a mais antiga comunidade de pescadores da Nigéria, localizada na lagoa de Lagos. A cidade 

de Lagos tornou-se sede da elite nigeriana, um centro econômico e de negócios que está em 

crescimento constante. No entanto, a existência desta comunidade com uma estimativa de mais de 

100.000 moradores vivendo sem as condições básicas de saneamento e higiene torna evidente um 

gap social que ainda persiste. 

Um dos problemas enfrentados pelos moradores de Makoko é a enchente, que inunda as casas 

construídas em palafitas sobre o lago. 

Figura 5 - Comunidade Makoko, Lagos - Nigéria 

 

 

Fonte: retirada de www.nleworks.com 

 

Para resolver esta questão, o arquiteto nigeriano Kunle Adeyemi se propôs a desenvolver uma 

estrutura que fosse adaptada ao contexto da comunidade. 

Kunle estudou arquitetura na Universidade de Lagos, e na Universidade de Princeton – EUA. 

Trabalhou por quase 10 anos no renomado escritório Office for Metropolitan Architecture (OMA), 

onde realizou projetos premiados ao redor do mundo. 

Fundou em 2010 o escritório NLÉ Works, com sede em Lagos, cuja missão é se dedicar aos desafios 

urbanos e à arquitetura das cidades de países em desenvolvimento. 

O projeto desenvolvido pela equipe de Kunle consiste de uma estrutura estável e simples, triangular, 

construída com materiais locais e adaptável a diversos fins – comerciais, sociais e residenciais. 
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Figura 6 - Construção flutuante na comunidade de Makoko. 

 

Fonte: retirada de www.nleworks.com 

 

A construção de 3 andares comporta centenas de pessoas adultas, e pode ser aumentada ou 

reduzida, dependendo da necessidade. 

O benefício principal – além de melhorar a qualidade das construções – é torná-las menos sujeitas às 

intempéries, e assim permitir que os moradores se beneficiem de serviços mais estáveis, e do 

convívio em espaços públicos – o que em uma comunidade que vive sobre a água é bastante raro. 
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Figura 7 - Estrutura e conceito da construção. 

 

 

Fonte: retirada de www.nleworks.com 

O projeto teve início em 2011, com financiamento do escritório e posteriormente conseguiu apoio da 

Fundação Heinrich Böll, e do Africa Adaptation Programme – um dos programas de desenvolvimento 

das Nações Unidas financiado pelo governo do Japão, cujo foco é ajudar os países da África a 

incorporar ações preventivas de mudanças climáticas ao seu plano nacional de desenvolvimento, e 

assim obter ganhos através destas ações. Os protótipos e estudos foram iniciados em 2012 e 

concluídos em 2013. 

  

3.3 DMT Toilet: serviços sanitários de qualidade para o público de baixa renda 

Objetivando solucionar a ausência de sanitários público nos grandes centros urbanos da Nigéria, a 

começar pela cidade de Lagos, foi idealizado este case de inovação social. Realizado a partir de 

iniciativa privada com o apoio de cidadãos, foi desenvolvido um modelo de negócios que inclui a 

participação de grupos excluídos da população, gerando como benefício não só lucratividade para a 

empresa idealizadora, mas o amplo acesso a melhores condições de higiene para os nigerianos, a 

geração de renda para parte da população e o desenvolvimento de sua autonomia financeira. 
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A DMT Toilets foi a primeira empresa nigeriana a produzir e oferecer sanitários móveis no país. Criada 

em 1996 por Isaac Agbetusin, popularmente conhecido como Otunba Gaddafi, o objetivo inicial da 

empresa era oferecer banheiros públicos em festas, eventos e em outras ocasiões de reunião de 

grande número de pessoas. No entanto, ao observar o cotidiano dos Nigerianos e suas necessidades 

diárias, Isaac identificou uma oportunidade de negócio ainda maior e mais relevante. 

Figura 8 - Isaac Agbetusin, fundador da DMT Toilet, e os banheiros móveis da empresa. 

 

Fonte: retirada de www.dmttoilets.com 

 

Devido à ausência de banheiros públicos em locais de grande fluxo de pessoas na cidade de Lagos – 

realidade usual também em outros grandes centros do país – a população se vê forçada a realizar 

suas necessidades fisiológicas nas ruas da cidade. Além do constrangimento em urinar e defecar sob 

o olhar de outras pessoas, este hábito da população nigeriana também facilita a transmissão de 

doenças, causando relevantes problemas de saúde no país. 
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Figura 9 - Recado comum nas ruas da cidade de Lagos: "Por Favor não urine aqui" 

 

Fonte: retirado de http://www.travelthewholeworld.com/traveling-nigeria/lagos 

  

Com o intuito de ajudar a transformar tal realidade, Isaac mudou o direcionamento de sua empresa e 

passou a produzir e oferecer banheiros móveis em locais de grande circulação de pessoas nos 

grandes centros do país: feiras, parques, ruas de grande fluxo, pontos de transporte público, vilas e 

comunidades. A partir deste novo foco, o negócio passou a prover locais limpos e seguros para a 

população nigeriana realizar necessidades fisiológicas, sendo nomeado DMT – acrônimo de “Dignified 

Mobile Toilet”, que em português significa “banheiros móveis dignos”.  

Ao observar como os negócios ligados ao recolhimento de dejetos humanos causavam não só 

constrangimento mas também repulsa, Isaac passou a ressaltar em sua comunicação a relevância 

deste trabalho. Por meio de uma linguagem popular e divertida, o empresário conseguiu mudar a 

forma como seu negócio é visto pela população e pelos colaboradores da empresa, que passaram a 

ter orgulho da sua ocupação profissional ao entender o quanto seu trabalho é necessário. 
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Figura 10 - Caminhão da DMT Mobile Toilet e frase de sivulgação: "Para você isso é cocô, para nós é dinheiro. O 
negócio de cocô é um negócio sério." 

 

Fonte: retirado de www.dmttoilet.com 

  Para aumentar a capilaridade e sustentabilidade do serviço, e não só prover banheiros, mas 

também trabalho e renda a uma parte excluída da população, Isaac criou um modelo de negócios 

envolvendo viúvas e moradores de rua. Em troca de cuidar da integridade e limpeza dos banheiros 

públicos, seus guardiões cobram uma pequena quantia para cada utilização. Parte da renda 

arrecadada é paga à DMT pela disponibilização do banheiro e parte é mantida pelo guardião. Após 

cerca de 2 anos de uso o banheiro é totalmente pago e o guardião se torna proprietário, passando a 

se beneficiar de toda a renda adquirida.  

Com o objetivo de expandir o negócio, a DMT Toilet hoje investe em pesquisas para transformar os 

dejetos coletados em biogás e fertilizantes, ampliando ainda mais seu impacto positivo na sociedade. 

 

4. DESIGN E INOVAÇÃO SOCIAL 
A partir de tais análises, podemos questionar sobre a atuação do design no contexto da inovação para 

os outros 90%, entendendo-a como sinônimo de inovação social. Julie Caulier-Grice aponta o design 

entre as novas tendências para inovação de impacto social, indicando que diversos projetos já se 

estruturam seguindo a metodologia do design. 

Thomas Lockwood indica como esta lógica pode ser encontrada, ao apontar quatro aspectos 

principais do design propostos por Richard Buchanan: 

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)  
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A partir dessa exposição, Lockwood propõe que o nível de profundidade do design em processos 

organizacionais aumenta em cada aspecto:  

[...] 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)  

Nos cases estudados, todos os propositores indicam o fator crucial no desenvolvimento de soluções 

de impacto social: conhecer a realidade para a qual esta será desenvolvida. Esta forma de 

pensamento está diretamente em sintonia com as características do processo de design propostas 

por autores como Lockwood (2010), Mozota (2010) e Brown (2010): um processo criativo de 

gerenciamento centrado no ser humano. A metodologia de design é capaz, então, de agrupar 

diversas expertises em torno de um projeto, identificando e contemplando primeiramente as reais 

necessidades daqueles envolvidos.  

Sua característica gerencial e estratégica, apontada por Lockwood, contempla também a capacidade 

de gerenciar lógicas aparentemente divergentes, como apontam Nicholls e Murdock: 

Figura 12 -Lógica de funcionamento dos setores da sociedade. 

 

Fonte: adaptado de NICHOLLS e MURDOCK, 2012 p.11. 

 

5. CONCLUSÃO 
Os casos de inovação social apresentados, ilustram com precisão as inúmeras possibilidades de novas 

soluções a serem desenvolvidas além de uma lógica exclusiva do setor privado.  
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No caso da DMT, o modelo adotado parte de um investimento privado que se mostra extremamente 

rentável, mas só funciona de modo escalável a partir do engajamento da sociedade por meio das 

pessoas que realizam a manutenção dos banheiros. A contrapartida é dupla: o modelo se torna 

replicável e mais rentável, enquanto a sociedade recebe o duplo benefício de uma solução sanitária 

digna e acessível, bem como a geração de renda para uma classe carente de emprego. 

No mesmo sentido, a WeCyclers engaja a comunidade com o fornecimento de pontos que podem ser 

trocados por benefícios como itens alimentícios ou recargas de celular. A lógica do setor privado 

ainda é duplamente usada como fator para geração de renda, no qual grandes companhias como 

Coca-Cola são inseridas no processo como investidoras em troca da aproximação da sua imagem à 

sustentabilidade ambiental. 

Já no caso da Escola Flutuante, observamos uma iniciativa privada que é entregue ao público, onde o 

desenvolvimento da solução contempla a apropriação dos usuários a partir de um planejamento de 

materiais de fácil acesso e construção colaborativa. 

A análise traz ainda a reflexão sobre a  materialidade da inovação. A Escola Flutuante se aproxima dos 

contextos de inovação mais estudados no âmbito do design: exploração de novos materiais - ou 

materiais comuns de formas diferentes - buscando modelos de produção sustentáveis financeira e 

ecologicamente. Porém, observamos que as inovações de projetos como a WyCyclers e a DMT vão 

além do aspecto tangível: estas usam a estruturação de novos modelos de negócio para gerar novas 

soluções que impactam diversos grupos sociais. A materialização por si de tais projetos não conforma 

uma inovação em produto, mas o aspecto novo da solução se configura nos arranjos intangíveis que 

conectam os diversos pontos da cadeia produtiva do negócio, bem como seus stakeholders. O projeto 

Lagos Power Kids mostra ainda outra possibilidade de inovação imaterial: a inserção de novas 

metodologias no contexto da educação. 

Observamos que, assim como os estudos da inovação, a metodologia do design pode se estender 

para além da lógica do setor privado, pontencializando o desenvolvimento de soluções de impacto 

social, tanto de cunho material - como observado na Escola Flutuante - como de cunho imaterial - 

como visto nos demais exemplos. As iniciativas da WeCyclers e da DMT Toilets já envolvem de 

maneira equilibrada a maximização do lucro do setor privado com a lógica do benefício mútuo da 

sociedade civil. Entende-se que a aplicação do processo de design em instâncias gerenciais pode 

contribuir para a geração de mais projetos que obtenham este nível de sucesso no balanceamento 
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destas lógicas institucionais, possibilitando a geração de soluções com impacto em diversos setores 

da sociedade. 
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RESUMO 
Na contemporaneidade, as intervenções urbanas, uma vertente da arte urbana, têm ocupado um lugar 
representativo na paisagem das metrópoles, transformando as ruas em suporte para reflexão acerca dos 
valores e comportamentos atuais. Os indivíduos envolvidos nessas práticas, movidos pela vontade de 
contribuir de algum modo para a melhoria da qualidade de vida nas grandes cidades, interferem no espaço 
público de forma espontânea, com o intuito de incentivar uma nova consciência socioambiental. Assim, 
promovem ações que estimulam o convívio social, incitam a reflexão e humanizam espaços degradados através 
da inserção de elementos incomuns na paisagem urbana de forma criativa e inovadora. Essas intervenções, 
geralmente efêmeras, são cheias de significados e causam um grande impacto visual alterando o cotidiano das 
pessoas que por elas passam. Considerar essas práticas como referência para o desenvolvimento de projetos 
torna-se pertinente no momento em que os designers buscam novas abordagens para solucionar os desafios 
de um mundo complexo. Dessa forma, o objetivo deste artigo é entender de que forma as intervenções 
urbanas podem ser utilizadas como referência para o desenvolvimento de projetos que contribuam para a 
construção de outro futuro que inclui a consciência ambiental e a restauração da solidariedade. A metodologia 
utilizada para o desenvolvimento deste trabalho foi uma pesquisa bibliográfica abordando temas como a 
configuração do cenário atual, os novos campos de atuação para os designers, o conceito de intervenção 
urbana e uma pesquisa documental em revistas e sites para suportar o estudo de caso do artista Eduardo Srur 
e do Coletivo Gentileza. 
PALAVRAS-CHAVE: intervenções urbanas, consciência socioambiental, design 
 
 

ABSTRACT  
In contemporary, urban interventions, an aspect of urban art, have occupied a representative place in the 
landscape of the metropolis, turning the streets in support reflection on the current values and behaviors. 
Individuals involved in such practices, driven by the desire to contribute in some way to improving the quality of 
life in big cities, affect the public space spontaneously, in order to encourage a new environmental 
consciousness. Thus promote actions that encourage social interaction, encourage reflection and humanize 
degraded spaces by inserting unusual elements in the urban landscape in a creative and innovative way. These 
interventions, often ephemeral, are full of meanings and cause a great visual impact by changing people's daily 
lives that they pass by. Consider these practices as a reference for the development of projects becomes 

348



 
 
 
 

relevant at the time that designers are looking for new approaches to solving the challenges of a complex 
world. Thus, the purpose of this article is to understand how the urban interventions can be used as a reference 
for the development of projects that contribute to the construction of another future that includes 
environmental awareness and the restoration of solidarity. The methodology used to develop this study was a 
literature search on topics such as setting the current scenario, new fields of activity for designers, the concept 
of urban intervention and documentary research in magazines and websites to support, among others, case 
study of the artist Eduardo Srur, the Collective Kindness. 

KEYWORDS: urban interventions, social environmental consciousness and design 

1 INTRODUÇÃO 

Vivemos em um mundo complexo formado por um sistema de redes interligadas onde as ações de 

cada indivíduo juntam-se às ações de outros, condicionando e redefinindo o funcionamento da 

sociedade. A emergência dos limites ambientais e a crescente complexidade dos problemas de uma 

sociedade que Lipovetsky (2004) denominou de hipermoderna, pautada pelo consumo exacerbado, 

ritmos frenéticos e individualismos, demandam soluções coletivas que só serão possíveis se houver a 

conscientização de que compartilhamos um mesmo destino. 

Para Edgar Morin e Christoph Wulf (2003), é a conscientização de que somos partícipes de um 

destino comum que fará com que nos tornemos solidários com os outros. Para os autores, a busca 

por soluções para os graves problemas que afligem o homem e a cultura contemporânea depende da 

reinvenção de novas formas de inclusão e solidariedade. Nesse contexto, para a construção de um 

novo futuro, “a parte de cada um é entender sua parte no todo” (CARDOSO, 2012, p.44). 

Dessa forma, movidos pela vontade de contribuir de algum modo para a melhoria da qualidade de 

vida nas grandes cidades, alguns indivíduos contemporâneos interferem no espaço público através 

de ações efêmeras, causando um impacto visual e levando a população a repensar seus valores.  

Essas intervenções urbanas têm ocupado um lugar representativo na paisagem das grandes 

metrópoles ao redor do mundo, transformando as ruas em grandes galerias a céu aberto. 

Independente da linguagem estética ou da técnica utilizada nessas ações, existe um significado 

ligado às questões do lugar onde a intervenção foi feita. Algumas práticas são divertidas e lúdicas, 

outras podem incomodar e não agradar, de qualquer forma, buscam alertar para algo que pode 

passar despercebido, mas que interfere na cidade e, consequentemente, no cotidiano de quem nela 

vive. 
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Burnham (2010) enfatiza que é preciso observar a criatividade inerente dessas práticas como fonte 

de pesquisa para o desenvolvimento de projetos. Para o autor, as intervenções no espaço público 

são mais do que apenas um jogo de criatividade entre o artista e a cidade e sinalizam uma mudança 

na relação entre o cidadão e a estética da cidade. 

Dessa forma, alguns indivíduos contemporâneos, com o intuito de incentivar uma nova consciência 

socioambiental através de suas práticas, mostram-se ativos na construção de um novo mundo. 

Assim, promovem ações que estimulam o convívio social, humanizam espaços degradados e incitam 

a reflexão, através da inserção de elementos incomuns na paisagem urbana de forma criativa e 

inovadora. 

Considerar essas práticas como referência para o desenvolvimento de projetos torna-se pertinente 

no momento em que os designers buscam novas abordagens para equacionar os desafios da 

atualidade. 

O objetivo do presente artigo, portanto, é entender de que forma as intervenções artísticas urbanas, 

que tomaram a cena das grandes metrópoles na contemporaneidade, podem ser utilizadas como 

referência para o desenvolvimento de projetos que contribuam para a construção de um novo futuro 

que inclui a consciência ambiental e a restauração da solidariedade. 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho foi um pesquisa bibliográfica abordando 

temas como a configuração do cenário atual, novos campos de atuação para os designers, conceitos 

de intervenção artística urbana e dois estudos de caso – artista Eduardo Srur e Coletivo Gentileza.  

2 DESIGN CAMPO EXPANDIDO 

A busca por soluções que contribuam na construção de um futuro que inclui, sobretudo, a 

conscientização acerca das questões ambientais e a inclusão da alteridade exige dos designers novas 

formas de atuação, o entendimento de que vivemos em um mundo complexo e que a construção de 

novos cenários só será possível se existir a participação de toda a sociedade. 

Para Rafael Cardoso (2012), uma das vantagens de se reconhecer a complexidade do mundo é a 

compreensão de que os problemas que nos afligem dependem de soluções coletivas. Num mundo 

onde tudo está inter-relacionado, não existe alternativa que seja válida se não houver a consciência 

de que vivemos um destino comum. 
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Nesse contexto, uma das possibilidades de ampliação do campo de ação do designer é através do 

fortalecimento de seu papel como agente de transformação social, estimulando novos 

comportamentos, valores e estilos de vida. Conforme enfatiza Luci Niemeyer, é preciso que 

o design contemporâneo brasileiro esteja cada vez mais empenhado em seu papel de agente de transformação 
social, inovação tecnológica, valorização da diversidade, construção de novos significados, preservação do meio 
ambiente, sempre guiado por consistente comprometimento ético (NIEMEYER, 2013, p.77). 

Assim, no mundo contemporâneo, as ações dos designers deixam de considerar apenas os fatores 

técnicos e objetivos inerentes da produção industrial e passam a atuar de forma mais aberta, 

interagindo com profissionais e linguagens de outras áreas, bem como integrando e combinando 

conhecimentos de outras disciplinas. É o que aponta Dijon De Moraes: 

O design, portanto, se apresenta como uma disciplina transversal (e mesmo “atravessável”) ao aceitar e propor 
interações multidisciplinares que se relacionam com a precisão das áreas exatas, passando pelas reflexivas áreas 
humanas e sociais até chegar à liberdade de expressão das artes. Na verdade, o design amplia ainda seu diálogo 
com as disciplinas tecnológicas, econômicas e humanas, bem como as do âmbito da gestão, semiótica e da 
comunicação (DE MORAES, 2010, p.10). 

Para Rafael Cardoso (2012), o ser humano pensa por meio de linguagens e a arte é um dos caminhos 

que ele encontrou para relacionar seu interior com o universo que o cerca. Um bom designer 

conjuga linguagens variadas em seus projetos, geralmente de ordem visual ou plástica. Essa 

integração de modo criativo possibilita o desenvolvimento de projetos inovadores, capazes de 

equacionar os desafios do mundo contemporâneo. Segundo o autor: 

O design é um campo complexo de possibilidades imensas no mundo complexo em que vivemos. Por ser uma 
área voltada, historicamente, para o planejamento de interfaces e para otimização de interstícios, ela tende a se 
ampliar à medida que o sistema se torna mais complexo e à medida que aumenta, por conseguinte, o número de 
instâncias de inter-relação entre suas partes. O design tende ao infinito – ou seja, a dialogar em algum nível com 
quase todos os campos de conhecimento. Em seu sentido mais elevado e ambicioso, o design deve ser concebido 
como campo ampliado que se abre para diversas outras áreas, algumas mais próximas, outras mais distantes. 
(CARDOSO, 2012, p.124). 

Dessa forma, quanto mais linguagens o designer conhecer e souber usar, maiores serão as 

possibilidades de estímulos e referências para suas ações projetuais. Para atuar em uma realidade 

complexa, como a que existe hoje, os designers devem enxergar novas possibilidades e estabelecer 

novas conexões. Sendo assim, devem buscar inspiração em novos campos, cultivar o hábito de 

observar pessoas, lugares, outros projetos e ideias que forneçam elementos criativos necessários 

para a construção de novos cenários que possibilitem, entre outras coisas, a restauração da 

solidariedade e uma nova consciência socioambiental. Nesse sentindo, as intervenções urbanas se 

apresentam como um campo fértil de referências para o design contemporâneo.  
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3 INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS URBANAS 

As intervenções urbanas1, uma vertente da arte urbana, são práticas realizadas no espaço público, 

direcionadas a interferir sobre uma determinada situação, com o intuito de provocar reações e 

transformações no comportamento, concepções e percepções dos indivíduos. No Brasil, como 

atividade artística, surgiram na década de 1970. Os artistas adeptos dessa prática tinham como 

proposta expandir o circuito tradicional da arte, bem como a própria noção de arte e questionar o 

contexto social e político da época. Buscavam através de linguagens e técnicas variadas uma 

comunicação direta com o público apresentando propostas inusitadas que alteravam a paisagem 

urbana e o cotidiano das cidades. 

A partir de 1990, o avanço da tecnologia, a Internet e as novas mídias sociais ampliaram o potencial 

dessas práticas, que passaram a ser reconhecidas e realizadas por artistas em um movimento 

conhecido como Artivismo2. Na atualidade, essas práticas apresentam um caráter mais engajador, 

sensibilizando e problematizando os contornos do mundo contemporâneo. Para Miguel Chaia:  

Neste fazer, os sujeitos produzem conceitos ou práticas, tendo por base uma consciência crítica aguçada portada 
pelo artista individual ou por um coletivo. O artivismo distingue-se pelo uso de métodos colaborativos de 
execução do trabalho e de disseminação dos resultados obtidos. Desta forma, é característico desse tipo de arte 
política a participação direta, configurando formatos de situações que vai do artista crítico até o engajado ou 
militante. O artista ativista situa-se no interior de uma relação social, isto é, engendra uma esfera relacional 
fundada no desejo de luta, na responsabilidade ou na vocação social que reconhece a existência de conflitos a 
serem enfrentados de imediato. Portanto, torna-se fundamental no artivismo o reconhecimento do outro e 
também a crítica das condições que produzem a contemporaneidade (CHAIA, 2008, p.10). 

Com o mesmo intuito dos períodos anteriores, de provocar reações e transformações no 

comportamento, concepções e percepções dos indivíduos, artistas e coletivos se apropriam do 

espaço público e ultrapassam as fronteiras da própria arte, projetando-se na vida cotidiana. As 

linguagens técnicas e estéticas utilizadas pelos praticantes das intervenções são diversas, como ações 

efêmeras; eventos que envolvem a comunidade; interação com o público; ocupações de áreas livres, 

envolvendo oficinas e debates; inserções na paisagem; graffiti, entre outras. 

A informalidade técnica e estética dessas ações colabora para que esta atividade seja também 

vivenciada e transferida para as mãos de “não artistas” (MESQUITA, 2008). E é nesse contexto que 

                                                
1 Definição encontrada no site <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo8882/intervencao>. Acesso em 16 nov.2014. 
2 “Artivismo é o nome dado a ações sociais e políticas, produzidas por pessoas ou coletivos, que se valem de estratégias 
artísticas, estéticas ou simbólicas para amplificar, sensibilizar e problematizar, para a sociedade, causas e reivindicações 
sociais. O artivista encontra na arte um convite à participação, expressando através de inúmeras linguagens, como a arte de 
rua, o vídeo, a música, a performance e a intervenção, os seus pontos de vista e leituras sobre a vida e o mundo, 
problematizando sua realidade”. Disponível em: <http://outraspalavras.net/blog/2014/01/20/artivismo-criacoes-esteticas-
para-acoes-politicas>. Acesso em 16 nov.2014. 
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presenciamos a apropriação dessas práticas por cidadãos contemporâneos que, cansados de esperar 

pelo poder público, promovem ações criativas de forma espontânea, conferindo novos significados 

aos espaços e retomando o seu propósito natural de lugar que possibilita a reunião de pessoas em 

torno de um bem comum. 

Eduardo Srur é um artista paulistano que utiliza a cidade como suporte para o desenvolvimento de 

seus trabalhos. Suas obras chamam a atenção para questões ambientais e o cotidiano nas grandes 

cidades, com o objetivo de expandir a presença da arte na sociedade e aproximá-la da vida das 

pessoas. O artista realizou diversas intervenções na cidade de São Paulo e participou de exposições 

em Cuba, França, Suíça, Espanha, Holanda, Inglaterra e Alemanha. Em um curta metragem, exibido 

em 2013 pelo canal Discovery Channel, o artista explica a motivação para o desenvolvimento do seu 

trabalho:  

Eu nasci na cidade de São Paulo e da janela da minha casa eu vejo um rio condenado, um rio onde não se pode 
navegar, nadar ou pescar. Os rios da minha cidade são espaços mortos, esquecidos pelos moradores e isso me 
incomoda muito. É um problema mundial. Vivemos em uma era de consumo, de excesso e de descarte (SRUR, 
2013)

3. 

Em 2006, o artista colocou dezenas de caiaques coloridos conduzidos por manequins flutuantes 
sobre as poluídas águas do rio Pinheiros, em São Paulo. A intervenção, denominada Caiaque (figura 
1), recriava as atividades de remo promovidas pelos clubes paulistanos até a década de 1920. O 
objetivo da ação foi chamar a atenção de milhares de pessoas que cruzam diariamente as pontes e 
marginais da cidade para a poluição do rio e descaso da sociedade com a paisagem urbana e o meio 
ambiente.  

Figura 1: Caiaque 

 

               Fonte: <http://www.eduardosrur.com.br>. Acesso em 16 nov. 2014. 

                                                
3 Depoimento do artista em curta metragem disponível no site <http://www.eduardosrur.com.br/#!quem/clxk>. Acesso em 
16 nov. 2014. 
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Em 2012, Srur realizou a intervenção Labirinto (figura 2) em parques públicos da cidade de São Paulo 

com o intuito de colocar o público frente a frente com o lixo que produz. A obra, construída com 

fardos de diversos tipos de materiais recicláveis, como garrafas PET, plásticos, embalagens, alumínio 

e papelão, formava um labirinto de 400 metros quadrados. Através de dois acessos para circulação, o 

público podia transitar pelos corredores em busca da saída entre as paredes de resíduos sólidos.  

Figura 2: Labirinto 

 

Fonte: <http://www.eduardosrur.com.br>. Acesso em 16 nov.2014. 
 

As obras de Eduardo Srur alteram a paisagem da cidade e questionam o sistema social de forma 

crítica e polêmica, incentivando a reflexão dos cidadãos acerca de seus comportamentos e valores. 

Ao reconhecer sua responsabilidade social, o artista reconhece e critica as condições que produzem a 

degradação da cidade. No mesmo curta-metragem citado anteriormente, Srur diz que: 

O artista é como uma antena. Ele é uma pessoa que vê as coisas de uma forma diferente. Hoje a cidade é meu 
laboratório, é a tela em branco onde realizo as minhas ideias. Eu acredito que a arte não é domesticável. Eu quero 
provocar as pessoas, fazê-las refletir. Tirar o espectador da anestesia do dia a dia da nossa cidade. Eu olho a 
minha volta e vejo um mundo em decomposição. A gente está construindo um labirinto de lixo e precisamos 
encontrar uma saída pra isso (SRUR, 2013)4. 

Com o mesmo objetivo de encontrar uma saída para questões que incomodam na cidade, um grupo 

de três amigas se uniu no Coletivo Gentileza. Sob o lema: “A mudança que a gente deseja pro mundo 

                                                
4 Depoimento do artista em curta metragem disponível no site <http://www.eduardosrur.com.br/#!quem/clxk>. Acesso em 
16 nov.2014. 
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começa com as microrrevoluções nossas de cada dia”5, o coletivo realizou diversas intervenções na 

cidade de Belo Horizonte.  

Uma das coisas que mais incomoda o grupo é a falta de cuidado com a cidade e com o outro. Para as 

integrantes do grupo, com a correria do dia a dia, as pessoas estão cada vez mais individualistas. 

Assim, movidas pela vontade de construir um mundo onde a convivência entre os indivíduos é 

saudável e as pessoas se preocupam com a manutenção do lugar em que vivem, as amigas optaram 

por realizar intervenções urbanas, divulgar informações e projetos que inspirem as pessoas. Como 

agente impulsionador desse processo, o coletivo escolheu a gentileza. 

A primeira ação, denominada Trocam-se Mudas por Sonhos (figura 3), foi realizada em maio de 2013, 

durante a Primeira Feira Grátis da Gratidão, um evento que tem por objetivo a troca de objetos. Ao 

invés de trocar objetos, a proposta do coletivo foi trocar mudas de plantas por sonhos por uma Belo 

Horizonte melhor. Para ganhar uma muda, os participantes deveriam compartilhar o que gostariam 

de ver na cidade. O objetivo da ação foi fazer com que as pessoas refletissem sobre como seria a 

cidade em que elas gostariam de morar. As mudas foram distribuídas em duas horas e as histórias 

contadas surpreenderam o grupo. Em uma reportagem publicada em setembro de 2014, na Revista 

Veja BH6, Gabriela Reis, uma das integrantes do grupo, conta que escutaram “coisas maravilhosas de 

pessoas muito cultas e também de moradores de rua”. 

Figura 3: Mudas por Sonhos 

 

Fonte: <https://www.facebook.com/ColetivoGentileza/photos_stream?tab=photos_albums>. Acesso em 16 nov.2014. 

                                                
5 Disponível no site do Coletivo Gentileza em: <http://coletivogentileza.wordpress.com>. Acesso em 16 nov. 2014. 
6 Reportagem disponível em: <http://vejabh.abril.com.br/edicoes/belo-horizontino-nota-dez-797995.shtml>. Acesso em 16 
nov. 2014. 
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Os sonhos compartilhados nessa ação foram disponibilizados na fan page do grupo sob o título 

Fragmentos de um Sonho Coletivo. Alguns desses sonhos foram escolhidos para serem interpretados 

e ilustrados por designers. As ilustrações dos sonhos compartilhados foram transformadas em 

wallpapers, fundo de tela de computador, tablet, celular e disponibilizadas, gratuitamente, na 

fanpage do grupo em um álbum denominado “Gentileza para baixar” (figura 4).  

Figura 4: Gramados 

 

Fonte: https://www.facebook.com/ColetivoGentileza/photos_stream?tab=photos_albums. Acesso em 16 nov. 2014.  

 

Em junho de 2013, na segunda edição da Feira Grátis da Gratidão, o coletivo realizou a intervenção 

Frutificando Gentileza. Nessa ação, o grupo ofereceu frutas para as pessoas que transitavam pelo 

local e, em troca, os cidadãos devolveram as sementes com uma mensagem por escrito dizendo o 

que se poderia fazer para semear um mundo melhor. Em janeiro de 2014, as sementes coletadas na 

ação Frutificando Gentileza foram envolvidas em argila e compostos orgânicos apropriados para a 

germinação e distribuídas através da ação Bombas de Sementes (figura 5 na página seguinte), 

realizada no evento Museu do Instante7, promovido pela DOBRA Oficina de Arquitetura8, na Praça da 

Liberdade. 

 
 

                                                
7 O Museu do Instante foi  uma intervenção cultural  na Praça da Liberdade que buscou desconstruir a 
ideia do museu tradicional para reconstruí -lo na escala urbana. Disponível em: 
<http://www.dobraoficina.com/projetos/museudoinstante> >. Acesso em 10 nov.2014.  
8 Grupo de arquitetos e urbanistas formados pela UFMG.disponível em: 
<http://www.dobraoficina.com>.Acesso em 10 nov.2014.  
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Figura 5: Bombas de Sementes 

 

Fonte: https://www.facebook.com/ColetivoGentileza/photos_stream?tab=photos_albums. Acesso em 16 nov. 2014. 
 

As intervenções do Coletivo Gentileza promovem momentos de convivência saudável e harmoniosa 

em Belo Horizonte e despertam a reflexão sobre o cuidado com o outro e a cidade, tiram os cidadãos 

da inércia em que vivem e mobilizam as pessoas para fazer algo que transforme de forma qualitativa 

a vida nas grandes cidades. Na mesma reportagem, Gabriela diz que o trabalho do grupo é a 

“gentileza pela gentileza”. Ela acredita, assim como as outras integrantes do coletivo, que “o poder 

de transformação está em cada um de nós”. 

Dessa forma, em um mundo em que todos parecem centrados em seus próprios interesses, esse tipo 

de ação aponta para uma nova direção: a prática colaborativa e associativa, em busca de 

transformações que começam por simples mudanças individuais. Para Miguel Chaia:  

Percebe-se no artivismo um realismo político que busca o sucesso dos objetivos seja no microcosmo (quarteirão 
ou bairro), seja no macrocosmo (público ampliado, áreas internacionais ou Internet). Pode-se falar em realismo 
também por incorporar a arte uma certa instrumentalização, dando a ela uma função sócio-política, que vai 
desde a formação de consciência do outro, passando pela educação, até o fomento da mobilização. Pode-se ter, 
então, a metáfora do artista como gatilho de futuros desdobramentos sociais. O artivismo delimita o âmbito de 
ação que parte do individual, passa pelo coletivo e alcança insuspeitados espaços no qual se localiza o outro 
(CHAIA, 2008, p.10).  

Essas ações, mesmo que efêmeras, são cheias de significados e permanecem por um tempo na 

memória de quem delas participou. Segundo Rafael Cardoso:  

A maioria das experiências que temos ao nosso dispor não pode ser acessada a qualquer momento pelos 
sentidos, mas por meio da memória. A capacidade de lembrar o que já se viveu ou aprendeu e relacionar isso com 
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a situação presente é o mais importante mecanismo de constituição e preservação da identidade de cada um 
(CARDOSO, 2012, p.73). 

Dessa forma, essas intervenções podem contribuir para a mudança de comportamento e valores dos 

cidadãos contemporâneos. Ao participarem de situações que incentivam o convívio social, o 

compartilhamento de gentilezas, o despertar do olhar para o descuido com a cidade e com o outro, 

os indivíduos vivenciam o sentimento de solidariedade. Esse vivenciar a solidariedade é de extrema 

importância no momento presente, em que buscamos soluções para a construção de um novo futuro 

que dependem da reinvenção de novas formas de inclusão e solidariedade. Para Edgard Morin, “não 

podemos estabelecer o sentimento de solidariedade por decreto, ele deve ser vivido” (MORIN, 2003, 

p.56). 

Dessa forma, podemos dizer que as intervenções artísticas urbanas na contemporaneidade 

funcionam como catalisadores de transformações sociais e podem contribuir para a atividade do 

design no cenário contemporâneo. 

4 CONCLUSÃO 

Para atender as demandas da sociedade hipermoderna e viabilizar soluções sistêmicas e criativas 

para os imensos desafios do mundo complexo, os designers devem propor projetos que não apenas 

deem forma aos nossos desejos, mas que possam transformar nossa concepção de mundo, atuando 

de forma transversal, dialogando com outras disciplinas e observando linguagens, comportamentos e 

manifestações presentes na contemporaneidade. Nesse sentido, Dijon de Moraes afirma que: 

Em uma realidade complexa, como a que existe hoje, os designers devem agir com competência de maestro de 
orquestra, procurando promover novas relações, interligar os sistemas desconexos (promover uma plataforma de 
inter-relação), enxergar novas possibilidades e propor novas costuras e interpretações (DE MORAES, 2010, p.27). 

Assim, as intervenções urbanas apresentam-se como referência para os designers e entendê-las 

passa a ser fundamental na construção de um futuro mais humano que inclui o cuidado com o outro, 

com a cidade e com o planeta. Os artistas e coletivos envolvidos nessas práticas atuam como agentes 

sociais que criam e desenvolvem soluções de forma colaborativa para as questões dos lugares em 

que vivem. 

Se uma das possibilidades de ampliação do campo de ação do designer é através do fortalecimento 

de seu papel de agente de transformação social, estimulando novos comportamentos, valores e 

estilos de vida, ele deve entender que a “maioria das soluções envolvem novas alianças e novas 
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conexões” (THACKARA, 2005,p.216). Sendo assim, podem atuar de forma colaborativa com os 

adeptos das intervenções urbanas, integrando seus conhecimentos e habilidades, considerando suas 

demandas e desenvolvendo projetos que ajudem na construção de um novo futuro que inclui a 

consciência ambiental e a restauração da solidariedade. 
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RESUMO  
O setor de móveis é um grande consumidor de matérias‐primas e, como tal, gerador de expressiva quantidade 
de  resíduos  sólidos,  líquidos  e  atmosféricos,  que  se  não  descartados  conforme  as  normas  ambientais 
representam um grande  impacto ao meio ambiente e expressiva perda  financeira para as empresas que não 
aproveitam toda a matéria‐prima que compram. Este trabalho propõe a identificação dos resíduos gerados no 
processamento  da madeira  durante  a  fabricação  dos móveis,  com  possível  aplicação  da matéria‐prima  na 
produção  de  novo  produto  através  de  metodologias  de  design  para  valorização  do  objeto.  Para  tanto,  a 
metodologia empregada é de caráter explanatório e consiste em pesquisa bibliográfica, análise do processo de 
fabricação dos móveis,  levantamento dos resíduos a partir de  informações  técnicas coletadas em entrevistas, 
análises  de  documentos,  normas  ambientais  e  visitas  técnicas  a  uma  empresa  fabricante  de  dormitórios, 
pertencente ao Polo Moveleiro de Ubá. A análise dos dados indica que os resíduos de maior incidência são os 
provenientes da madeira  (restos de  chapas  e  aparas)  e  estes,  representam uma perda de  até 30% do  valor 
investido.  Através  do  Design,  serão  apresentadas  possibilidades  de  uso  e  reaproveitamento  desse material 
como forma de diferencial competitivo no desenvolvimento de novos produtos. 
PALAVRAS‐CHAVE : Mobiliário, seleção de material, ecodesign 
 

ABSTRACT  
The furniture sector is a major consumer of raw materials and as such, generator of significant amount of solid, 
liquid  and  atmospheric waste, which  if  not  disposed  according  to  environmental  standards  can  represent  a 
major  impact  on  the  environment  and  significant  financial  loss  for  the  companies  that  can’t  use  the  raw 
material  they  buy.  This  paper  proposes  the  identification  of  waste  generated  in  wood  processing  during 
manufacture of the furniture, with possible application of the raw material in new product production through 
design  methodologies  for  recovery  of  the  object.  Therefore,  the  methodology  used  shows  an  explanatory 
character and consists of bibliographic  research,  the analysis of manufacturing process of  furniture, survey of 
waste  from  technical  information  gathered  in  interviews,  document  analysis,  environmental  standards  and 
technical visits to a manufacturer of dormitories belonging to the Polo Furniture of Ubá. The analysis of the data 
indicates  that  the highest  incidence of  residues are  those  from wood  (sheet scraps and  trimmings) and  these 
represent a loss of up to 30% of the amount invested. By Design will be presented possibilities of use and reuse 
of this material as a means of competitive advantage in developing new products. 

KEY‐WORDS : Furniture, material selection, ecodesign 
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1 INTRODUÇÃO 

Na década de sessenta iniciou‐se a discussão sobre a questão ambiental quando a UNESCO propôs o 

conceito  de  desenvolvimento  ecologicamente  sustentável  na Conferência  Intergovernamental  para 

Uso e Conservação Racional da Biosfera que ocorreu em 1967 (Fuad‐Luke, 2002 apud Arruda, 2009).  

A partir desta data, a preocupação com o meio ambiente continuou recebendo destaque à medida 

que as pessoas tomaram consciência da importância de preservar os recursos naturais para conservar 

o planeta.    

Atualmente as empresas tem se conscientizado dos problemas ambientais derivados do seu processo 

produtivo e da  importância de preservar o meio ambiente, o que culminou em medidas políticas e 

sociais para controlar as ações e reduzir o  impacto sobre o meio ambiente (GALDEANO et al. 2008, 

apud KOCK 2012). Parte desta preocupação, está direcionada ao  tratamento dos  resíduos que  são 

gerados no processo produtivo.  

Resíduo  é  tudo  aquilo  que  sobra  em  processos  de  diversas  atividades  (ABNT,  2004)  e  na  fábrica 

moveleira, alguns exemplos de  resíduos  sólidos  são  cortes e  sobras das  chapas, painéis e madeira 

maciça utilizadas na fabricação dos móveis.   

Segundo Cassilha et al. (2004) os resíduos são gerados a partir da transformação da madeira maciça e 

dos painéis de madeira reconstituída, sua classificação é feita a partir das características morfológicas 

e se dividem em cavacos (partículas com dimensões máximas de 50 por 20 mm), maravalha (resíduo 

com mais de 2,5 mm), serragem (dimensões entre 0,5 a 2,5 mm), e por fim, o pó (resíduos menores 

que  0,5  mm).    Para  os  autores,  os  resíduos  representam  as  sobras  do  processo  produtivo  nas 

empresas e  como  tal, necessitam passar pelo descarte adequado para não atrapalhar a produção. 

Acrescentam ainda que é de substancial relevância conhecer como as empresas tratam seus resíduos 

e, para  tanto,  faz‐se necessário estudar quais são os recursos disponíveis e acima de  tudo quais os 

processos possíveis. A realidade atual exige que as empresas vivenciam a premissa de que o máximo 

aproveitamento  da madeira  gera  o mínimo  de  resíduos  e  contribui  para minimizar  os  efeitos  da 

escassez, os impactos sobre o meio ambiente e a perda financeira para a empresa investidora.   

Considerando  o  grande  número  de  empresas  do  setor moveleiro  que  existem  no  Brasil,  e  como 

consequência, a enorme quantidade de resíduos que sobram do processamento da madeira, algumas 

empresas vem buscando alternativas para recuperar parte do dinheiro investido e se livrar do espaço 

ocupado  pelos  resíduos  da madeira. Os  resíduos  que  não  utilizados  pela  própria  indústria  que  os 

produz são muitas das vezes vendidos para outras empresas para aplicações diversas. Shibao (2010) 
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afirma que existem três destinos possíveis para os resíduos, o primeiro é o direcionamento para um 

local de descarte seguro, como aterros sanitários e depósitos característicos, o segundo é um destino 

não  seguro que polui o  ambiente,  e  consiste no  lançamento  avulso na natureza,  e o  terceiro  é  a 

reinserção do resíduo em uma cadeia de distribuição reversa.   

Lima e Silva (2005) desconsideram questões ambientais quando definem os possíveis destinos para os 

resíduos,  segundo  eles  as  possibilidades  são,  a  reutilização  pela  própria  indústria  que  os  produz, 

como por exemplo, em forma de energia, a reinserção em uma nova cadeia produtiva, ou, a revenda 

dos  resíduos para outras empresas. Neste  sentido, o que  importa é o  fator dinheiro, para  tanto, o 

objetivo é fazer com que os resíduos de madeira gerados durante o seu processamento deixem de ser 

um prejuízo para as empresas e passem a gerar lucro.    

Uma  das  alternativas  possíveis  para  gerar  lucro  através  dos  resíduos  é  utilizar  os  restos  do 

processamento  da madeira  como matéria‐prima  para  diversos  outros  produtos,  fazendo  assim,  é 

possível diminuir o custo destes novos produtos feitos a partir dos resíduos, e o benefício se estende 

ao meio ambiente, uma vez que adotada esta prática haverá a  redução da exploração de madeira 

virgem. Outra possibilidade é citada pelo autor IBQP (2002) apud Cassilha et al. (2004) que relata um 

exemplo de destinação dos resíduos através da venda das sobras para terceiros, quando afirma que 

fabricantes de painéis  reconstituídos  compram das  indústrias de móveis consideráveis quantidades 

de resíduos de madeira para a produção de aglomerado e MDF.  

O Polo Moveleiro ou Arranjo Produtivo Local (APL1) de Ubá situa‐se no sudeste do estado de Minas 

Gerais, na região da Zona da Mata, a 290 Km de Belo Horizonte, a capital mineira, em uma posição 

privilegiada  também  em  relação  a  outros  importantes mercados  consumidores  do  país  (Espírito 

Santo, Rio de Janeiro e São Paulo). O polo é liderado pela cidade de Ubá, mas é composto por mais 

oito  cidades  da  redondeza:  Visconde  do  Rio  Branco,  São Geraldo,  Tocantins,  Piraúba,  Rio  Pomba, 

Rodeiro, Guidoval e Guiricema.   

A escolha do município de Ubá para a realização da pesquisa está ancorada no fato de que, a cidade é 

considerada o primeiro polo moveleiro do Estado de Minas Gerais e terceiro do Brasil. É importante 

ponderar que a indústria moveleira representa para a cidade de Ubá a maior gama de oportunidades 

de empregos do município direta e indiretamente.   
                                                 
1 Os  Arranjos  Produtivos  Locais  (APLs),  de  acordo  com  o  termo  de  referência  para  a  Política  Nacional  de  Apoio  ao 
Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais, consistem no conjunto de um número significativo de empreendimentos e 
indivíduos que atuam em torno de uma mesma atividade produtiva. Consideram‐se como questões centrais cooperação, 
aprendizado  coletivo,  conhecimento  tácito  e  capacidade  inovativa  para  o  aumento  de  sua  competitividade, 
sustentabilidade e permanência. 
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Uma pesquisa  realizada  sobre os materiais empregados no  setor,  focalizando as  indústrias do polo 

moveleiro  de  Ubá  (MG),  constatou  que  os  painéis  de madeira  reconstituída  são  predominantes, 

representados pelo painel de aglomerado cru, com 31% do volume total utilizado, e o painel de MDF 

cru, com 19%. Os demais materiais que apareceram na pesquisa são: painéis com acabamento em BP 

(laminado melamínico de baixa pressão), FF (finish foil, acabamento de película celulósica) e madeiras 

maciças com 8% cada um (Corrêa, 2004), conforme mostra a figura 1 localizada logo abaixo. 

Figura 1: Matéria‐prima utilizada pelas empresas na fabricação de móveis diversos 
 

 

Fonte: Corrêa, 2010. 

 

Os móveis que utilizam chapas de madeira reconstituída (MDF) ocupam posição de destaque pelo uso 

elevado na  indústria de mobiliário, como mostra a Figura 1. Os materiais mais comuns empregados 

nos  produtos  feitos  de madeira  são,  no  caso,  a madeira maciça  para  estruturação  e  a madeira 

processada como elemento marginal finalizando o produto.   

Coutinho  et  al.  (2001)  apresentam  que  no  segmento  de  painéis  reconstituídos  observa‐se  uma 

demanda crescente por aglomerados e MDF. Quanto aos painéis reconstruídos, a indústria moveleira 

utiliza basicamente o aglomerado, compensado, medium density fiberboard (MDF) e a chapa de fibra 

dura (hardboard).   

Segundo Lima e Silva (2005) o aproveitamento da madeira está ligado ao manejo, ao sistema de corte 

e extração, à tecnologia do processamento primário e à capacitação e treinamento de mão de obra. 

Para  Paula  (2010),  o  setor moveleiro  tem  buscado  alternativas  para  diminuir  os  resíduos  gerados 

através do reuso e da adequação da matéria‐prima, com o intuito de ter uma produção mais limpa, o 

ecodesign  tem  ganhado  espaço  neste  cenário  se  tornado  uma  via  interessante  que minimiza  os 
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impactos no ambiente durante todo o processo de geração do móvel.    

Abreu (2000) considera que na maioria das vezes o destino das aparas resultantes do processamento 

de madeira serrada, aglomerado e compensado são olarias, principalmente as do município de Ubá, 

mas pondera que, os proprietários de olarias costumam ganhar estes resíduos de graça ou por meio 

de troca por tijolos. Há casos em que a serragem gerada no processo produtivo das fábricas é doada 

ou  vendida para  granjas  situadas  em Ubá  e Visconde do Rio Branco,  e,  ainda há  vezes  em que  a 

serragem é utilizada para a limpeza do próprio estabelecimento.    

Pouco  ou  nenhum  trabalho  é  feito  com  os  resíduos,  representando  nenhum  valor  comercial 

atualmente. 

Definiu‐se  como  objetivo  deste  trabalho  identificar  a  quantidade,  os  tipos,  o  aproveitamento  e  o 

tratamento dos resíduos gerados durante o processo produtivo de móveis, utilizando uma empresa 

moveleira pertencente ao Polo Moveleiro de Ubá como estudo de caso. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

O material da pesquisa consiste no  local de estudo definido como sendo a fábrica de móveis Bettio 

localizada no Polo moveleiro de Ubá. Esse Polo  foi escolhido por estar em uma  localização de  fácil 

acesso, além de sua representatividade no cenário nacional. Os dados da pesquisa foram coletados 

através de visitas realizadas à indústria utilizada como estudo de caso, no período de 10 de abril a 25 

de maio  de  2015,  com  o  objetivo  de  conhecer  o  processo  produtivo.  Todas  as  visitas  tiveram  o 

acompanhamento de pelo menos um funcionário responsável pelo controle de resíduos da empresa. 

 Identificou‐se que o serviço de controle mensal dos resíduos gerados pela  indústria é  terceirizado, 

feito  por  uma  empresa  de  Consultoria  Ambiental.  Foram  requisitados  os  relatórios  referentes  ao 

primeiro  trimestre de 2015 e  através destes  relatórios  foi possível determinar  a média mensal de 

resíduos gerados, além de obter uma visão geral do montante de resíduos, gerados anualmente. Os 

resíduos  foram  analisados  de  acordo  com  a  categoria,  sendo  agrupados  em  resíduos  sólidos  de 

madeira, resíduos líquidos e resíduos sólidos diversos.    

Os  resíduos  sólidos  são  os  derivados  diretos  da madeira,  como  pó,  cepilhos  e  aparas.  O  pó  de 

madeira, normalmente é recolhido pelo sistema de exaustão da empresa e fica armazenado em silos. 

O cepilho e demais resíduos de madeira, como as aparas que são produzidas pelo esquadrejamento 

das chapas, são destinadas às caçambas.    

Os demais resíduos sólidos comuns nas empresas são originados das embalagens da matéria‐prima, 
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assim como dos produtos, como: papel, plástico, restos de metal, latas de tinta, grampos, e algumas 

fitas metálicas. Os  resíduos  oriundos  do  processo  produtivo  são:  lixas  usadas,  varrição  de  fábrica, 

derivada  da  varredura  da  fábrica  no  final  do  expediente,  sendo  que  esta  requer  uma  separação 

posterior, pois existem muitos resíduos misturados. 

Figura 2: Exemplos de resíduo mais comum gerado pela indústria moveleira. 
 

  
Fonte: Dos autores. 

 

Com relação aos resíduos  líquidos, encontra‐se solvente de tinta, borra de tinta e água utilizada na 

cabine de pintura e desses, os dois primeiros  são destinados à uma empresa  terceirizada que está 

apta a dar o destino correto enquanto a água da cabine de pintura é filtrada na própria empresa. 

O COPAM (Conselho de Política Ambiental) é a norma que regulamenta o licenciamento ambiental no 

estado de Minas Gerais, segundo a Deliberação Normativa COPAM nº. 74/2004, de 09 de setembro de 

2004 e de acordo com definições do licenciamento ambiental da empresa analisada, ela é classificada 

como sendo de classe C, o que a define como um empreendimento de pequeno a médio porte, com 

médio a grande potencial poluidor.   

Diariamente  são  utilizadas  cerca  de  360  chapas  de  MDF  cru  para  a  produção  de  móveis  de 

dormitório. Para que não haja nenhuma  sobra da chapa ao  ser cortada, a medida  ideal de acordo 

com o tamanho dos móveis fabricados pela empresa é de 0,15 x 2,75 x 1,85 m², havendo uma chapa 

com essas medidas a sobra é nula. Entretanto, a empresa tem dificuldade de encontrar a chapa nessa 

especificação o que a obriga a  comprar a  chapa disponível no momento, mesmo que esta possua 

medidas diferentes da almejada. Na falta da chapa ideal, geralmente a empresa consome chapas de 

duas  outras medidas:  0,15  x  2,75  x  2,44 m²  (representando  0,59  cm  de  diferença  em  relação  a 

especificação ideal) e de 0,15 x 2,75 x 2,20 m² (que possui 0,35 cm de diferença em relação ao ideal). 

Utilizando essas duas chapas e considerando a produção mensal de 360 chapas diárias, a sobra total 

de resíduos gerado ao fim do mês é de 18.612 m², levando em conta que cada chapa pesa 70 Kg, esta 
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sobra total equivale a 3.655,86 chapas, e, chega a pesar 255.990 Kg, sem contar que o custo de cada 

chapa é de R$13,42/m², o que faz com que o prejuízo mensal chegue a ser de R$249.773,04.    

Os números representam o volume bruto sem nenhuma forma de destinação da matéria‐prima, mas 

a empresa chega a utilizar parte desta sobra para produzir outras partes menores dos produtos que 

fabricam, como o  tampo de madeira de 20 x 45 cm e nesse caso a sobra  total diminui. A empresa 

ainda possui duas possibilidades de revender a sobra, quando há oferta de possíveis consumidores 

interessados, ela vende as sobras por kg ou por m². Na venda por kg, a sobra do MDF é repassada 

para terceiros por R$0,25/kg, neste caso e se tratando do resíduo total, a empresa chega a recuperar 

R$63.997,00 dos R$249.773,04 investidos por mês em chapa, o que ainda a deixa com um prejuízo de 

R$185.776,04.  Já na venda por m², o MDF é repassado por R$6,00/m². Considerando o resíduo total 

que é de 18.612 m², o capital máximo que a empresa recupera é R$111.672,00, havendo ainda um 

prejuízo de R$138.101,04 em relação ao investimento inicial.    

Em  relação às aparas, a empresa produz mensalmente aproximados 6.000 Kg considerando  todo o 

tipo de MDF  em  seus  diferentes padrões de  acabamento  e  sem  acabamento, pois não  é possível 

calcular as aparas de cada tipo de material. Vale ressaltar que essa perda em apara também reflete 

em prejuízo para  a  empresa. Não obstante,  além da perda  com o material  inutilizado,  a  empresa 

precisa  terceirizar  serviço  de  recolhimento  do  resíduo  constantemente.  Os  dados  de  registro  da 

empresa mostram que no período referente ao mês de abril de 2015, a empresa terceirizada realizou 

o serviço de coleta das aparas durante 9 vezes.   

Os gastos com perda de material e contratação de empresa terceirizada indicam grande necessidade 

de reverter este quadro, criando um novo emprego para este material que possa ajudar a empresa a 

diminuir sua perda financeira. 

3 ECODESIGN 

Para Venzke  (2002), ecodesign é uma  técnica de projeto de produto em que objetivos  tradicionais, 

tais como desempenho, custo da manufatura e confiabilidade, surgem conjuntamente com objetivos 

ambientais, tais como redução de riscos ambientais, redução do uso de recursos naturais, aumento 

da eficiência energética e da reciclagem.    

O ecodesign é percebido de duas formas: ou como design inspirado em motivação ecológica ou como 

design  que  se  preocupa  na  reinserção  dos materiais  a  novos  ciclos  de  vida  de  produtos,  após  o 

esgotamento do ciclo de vida de um produto individual (HUPFFER at al. 2012).   
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Em  relação  às  iniciativas  empresariais,  Giannetti  e  Almeida  (2006)  apud  Borchardt  et  al.  (2009) 

relatam as experiências de arranjos produtivos  locais, nos quais uma empresa utiliza como matéria‐

prima os resíduos de suas vizinhas.    

Considerando o ecodesign como uma prática de projeto consciente e que analisa todo o universo do 

produto, as energias gastas para sua concepção e até mesmo sua  relevância e  real necessidade de 

existência, a aplicação das diretrizes de seus conceitos na  indústria do polo moveleiro de Ubá pode 

promover soluções de projeto que minimizem o descarte ou ainda passem a considerar o material 

descartado  como matéria‐prima  para  novos  produtos,  transformando  o  que  seria  descartado  em 

material previsto para novos projetos.   

Boks (2006) apresenta alguma fatores que influenciam a implementação de padrões de ecodesign nas 

organizações: pressão externa e  requisitos  legais;  influências econômicas originárias dos  interesses 

dos parceiros da cadeia de valor; percepção e valorização do consumidor pelos aspectos relativos ao 

impacto ambiental de um produto; e, desenvolvimento de novas tecnologias.   

O polo moveleiro de Ubá apresenta  fatores que  justificam e  impulsionam a aplicação do ecodesign 

como  processo  de  design  para  as  empresas,  sendo  a  pressão  externa  de  órgãos  ambientais 

regulamentadores em relação ao material de descarte que o setor produz e  influências econômicas 

internas à empresa, interessada em reduzir gasto com desperdício de material, e externas à empresa 

quanto  ao  consumidor  estar  cada  vez mais  preocupado  aos  aspectos  ambientais  que  evolvem  o 

produto. 

Para Borchardt et al. (2009) o processo de aplicação implantação do ecodesign na empresa envolve as 

seguintes etapas: 

•  Estudo: envolve compreender os princípios básicos e suas aplicações através de bibliografia 
existente, treinamento e conhecimento de normas técnicas existentes; 

•  Planejamento:  incorporar  o  projeto  na  metodologia  de  gestão  de  projetos  da  empresa, 
garantindo acompanhamento e análise de etapas; 

•  Formulação  das  diretrizes  primárias:  elaboração  de  plano  para  comportar  as  práticas  do 
ecodesign na prática no desenvolvimento de produtos e processos industriais; 

•  Formulação  das  diretrizes  secundárias:  definição  dos  procedimentos  com  maior  grau  de 
detalhamento, incluindo: eficiência energética; materiais utilizados, embalagens e outras;  

•  Procedimento de qualificação de fornecedores: os fornecedores são  inseridos no processo e 
são estimulados a adotar políticas e processos de menos  impacto ambiental na fabricação e 
no fornecimento de insumos para a empresa;  
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•  Métricas de controle: definir e acompanhar atendimento às métricas relativas definidas como 
volume  de  resíduos  recicláveis  e  não  recicláveis  produzidos,  impacto  nos  custos  dos 
produtos,  abrangência  da  técnica  do  ecodesign  em  outros  processos  da  empresa,  entre 
outras; 

•  Treinamento: consiste em divulgar em todos os setores da empresa quais os procedimentos 
operacionais adotados; 

•  Execução:  representa o  início de aplicação dos procedimentos aplicados em projetos novos 
ou em andamento; 

•  Melhorias  contínuas:  garante  o  acompanhamento  e  controle  de  execução  e melhoria  das 
diretrizes traçadas;  

•  Aplicação  da  ACV:  aplicação  da  ferramenta  de  análise  do  ciclo  de  vida  do  produto  para 
definição de sua viabilidade técnico‐produtiva. 

4 SOLUÇÕES DE DESIGN  

Para  Sebrae  (2005),  a  competitividade  na  indústria  depende  sobretudo  do  design,  que  deve  ser 

entendido como mais do que um mero fator estético, por implicar também uma maior eficiência na 

fabricação do produto, incluindo práticas que minimizem a agressão ao meio ambiente.  

Algumas  propostas  de  projetos  simples  apresentadas  por  designers  mostram‐se  como  soluções 

criativas  que  podem minimizar  parte  dos  problemas  apresentados  no  polo moveleiro  de Ubá  em 

relação ao resíduo gerado.  É importante considerar que soluções simples podem ser tão atrativas e 

desejáveis  quanto  produtos  absolutamente  tecnológicos  em  relação  aos  processos  e materiais  de 

fabricação. 

Isso não quer dizer que a  indústria deve diminuir  seu  investimento em  tecnologia e  concentrar‐se 

apenas na criatividade do profissional de design, mas sim tratar essas duas questões como elementos 

indissociáveis  do  processo  de  design.  Afinal  de  contas,  tecnologia  disponível  e  investimento  em 

processos permitem uma diminuição de custo do produto e sua melhoria técnica, mas estes não se 

sobrepõem ao valor e significado que o indivíduo atribui ao produto.   

A criatividade e a proposta de ressignificação de objetos imprimem no objeto um grande diferencial 

competitivo que transcende às questões tecnológicas.   

Segundo Manu (1995) apud Collet (2006), o usuário procura geralmente objetos que possam suprir 

além de sua função básica também suas necessidades emocionais. Os objetos também servem para 

trazer  satisfação  e  um  sentido  de  completude.  As  emoções  não  devem  ser  vistas  como  uma 
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consequência, mas como algo que o designer deve constantemente procurar.   

Os preceitos do ecodesign juntamente com a análise de valor, principalmente através da engenharia 

de  valor  que  trabalha  o  projeto  em  sua  fase  de  desenvolvimento  como metodologia  de  projeto, 

podem favorecer a ressignificação de objetos, pois utilizam várias técnicas com o intuito de substituir 

as soluções tradicionais por outras mais econômicas.    

Segundo  Selig  (1993)  a  análise  de  valor  relaciona‐se  a  identificação  da  função  do  produto, 

estabelecendo  um  valor  monetário  para  cada  função,  e  provendo  às  funções  confiabilidade 

necessária ao menor custo total.    

Na questão da ressignificação o Valor é uma questão importante de ser bem trabalhada.    

Segundo Csillag (1995), o Valor é expresso em relação a algo, por meio de comparação, podendo ser 

medido em termos monetários definidos por quatro tipos de valores econômicos, sendo: 

•  Valor de Custo: total de recursos para se obter um item; 

•  Valor  de  Uso:  medida  monetária  das  propriedades  ou  qualidades  que  possibilitam  o 
desempenho de uso, trabalho ou serviço; 

•  Valor de Estima: medida monetária das propriedades e atratividades que  tornam desejável 
sua posse, em virtude da  identificação de funções desejadas no produto, referente a status, 
autoestima, etc.; 

•  Valor  de  Troca:  medida  monetária  das  propriedades  ou  qualidades  de  um  item  que 
possibilitam sua troca no mercado por outra coisa. 

Segundo  Pereira  et  al.  (2010),  os  resíduos  devem  ser  classificados  e  separados  de  acordo  com 

tamanho e  seu  impacto direto no desenvolvimento dos novos produtos. O padrão de  classificação 

simples  permite  que  o  processo  de  separação  não  interfira  no  processo  produtivo  das  empresas. 

Com  soluções  simples, utilizando objetos que  já passaram por processos  industriais, eles atribuem 

uma  visão  diferenciada  de  uso  desses  objetos,  trabalhando  bem  a  questão  do  encantamento  do 

usuário. 

Diante deste desafio de  trabalhar a questão  simbólica, desejo e valores de estima que os usuários 

transmitem aos produtos, algumas soluções podem ilustrar esse recorte da produção de objetos com 

material de descarte da indústria. 
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Figura 3: Exemplos de objetos feitos com aparadas e sobras descartadas da indústria de mobiliário. 
 

 
Fonte: Hunting and Narud, 2014. 

 

5 CONCLUSÕES 

Este estudo  tratou de  levantar os  resíduos gerados pela  indústria moveleira e  suas  implicações no 

meio  ambiente,  utilizando  como  estudo  de  caso  uma  empresa  do  polo  moveleiro  de  Ubá  que 

representa  a  realidade  local.  Identificou‐se  a  grande  quantidade  de  resíduo  gerado  durante  o 

processo  de  fabricação  de móveis  e  a  necessidade  e  implementação  de metodologias  de  design, 

como adoção de diretrizes do ecodesign que permitem a diminuição do  impacto que a falta de um 

planejamento de projeto estruturado e ferramentas de gestão podem acarretar.    

A  falta  de  planejamento  para  o  tratamento  dos  resíduos  gera  uma  série  de  problemas  para  as 

empresas,  desde  a  alta  perda  financeira  até  eventuais multas  por  não  cumprimento  a  legislação 

ambiental vigente. Só o alto  custo  com matéria‐prima descartada por  si  só  justifica a aplicação de 

procedimentos de projeto que minimizem as perdas.   

Considerando  o  potencial  do  design  e  dos  profissionais  da  área  de  projeto  como  conhecedores  e 

disseminadores de metodologias de projeto, o desenvolvimento de novos produtos utilizando sobra 

dos materiais. Muito  além  de  reuso  de materiais,  essa  prática  apresenta  uma  ressignificação  de 

objetos  cotidianos,  atribuindo  valor  ao  novo  produto  concebido  dentro  de  uma metodologia  de 

design de incorporação de valor ao objeto. A criatividade, aliada a técnica e também a ressignificação 

do que é tido como lixo, já descartado pela indústria, pode contribuir significativamente para o ganho 

de competitividade no mercado. 
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RESUMO  
O setor de moda é o segundo maior setor de divisas no Brasil, sendo Belo Horizonte um dos principais polos de 
moda nacionais. Devido ao porte deste setor, atribui-se ao mesmo um elevado volume de resíduos têxteis 
descartados. Assim, os resíduos provenientes das confecções de moda colocam-se como uma alternativa viável 
para logística reversa, pois se tratam de uma matéria-prima amplamente descartada. Os resíduos podem ser 
retornados para a própria cadeia têxtil e confecção, a exemplo de tecidos e roupas reciclados, ou ainda serem 
direcionados para outros produtos e materiais, como no campo do artesanato e da indústria automobilística. 
Este artigo busca analisar os resíduos têxteis de forma qualitativa e quantitativa, caracterizando-o em sua 
cadeia de valor. A fundamentação teórica está baseada na compreensão dos resíduos, sua composição, o 
comportamento do material e o volume descartado, bem como a dinâmica de descarte do Arranjo Produtivo 
Local de moda de Belo Horizonte. Como parte da metodologia do trabalho, foram realizadas visitas técnicas em 
sete localidades relacionadas ao tema. A saber, são: duas confecções especializadas em moda ecológica (Nova 
Lima/MG e Belo Horizonte/MG); uma empresa têxtil de grande porte (Sete Lagoas/MG); um centro de coleta e 
triagem de resíduos têxteis (Mateus Leme/MG); uma empresa de isolamento acústico para automóveis 
(Contagem/MG); além de grupo de artesãs e de lojas do centro de Belo Horizonte que comercializam mantas de 
resíduos têxteis. Ao identificar soluções de reaproveitamento e delinear a cadeia de valor dos resíduos têxteis, 
esse estudo possibilitou a compreensão da competitividade dos materiais e produtos analisados. Por fim, este 
artigo contribui com a literatura científica na área de produtos e materiais de moda, e de processos em 
engenharia de produção e engenharia ambiental. 

PALAVRAS-CHAVE: Logística reversa, resíduos têxteis, moda sustentável, reciclagem têxtil, tecido reciclado. 

 
 

ABSTRACT  
The fashion industry is the second largest sector of foreign exchange in Brazil, and Belo Horizonte is one of the 
major national fashion poles. Due to the size of this sector, it attaches itself to the same a high volume of 
discarded textile waste. Thus, the waste from fashion clothing is placed as a viable alternative to reverse 
logistics, since these are a raw material widely discarded. The textile waste can be returned to their own textile 
industry and clothing, like recycled fabrics and clothes, or they can be directed to other products and materials, 
as in the craft field and the automotive industry. This paper seeks to analyze textile waste qualitatively and 
quantitatively, featuring it in its value chain. The theoretical framework is based on an understanding of the 
waste waste, its composition, the material behavior, the volume disposed as well as the dynamics of the fashion 
Local Productive Arrangement of Belo Horizonte. As part of the methodology, technical visits were carried out at 
seven locations related to the theme. Namely, there are two specialized ecofashion clothing factories (Nova 
Lima/MG and Belo Horizonte/MG); a large textile company (Sete Lagoas/MG); a center for the collection and 
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sorting of textile waste (Mateus Leme/MG); a company specialized in soundproofing for automobiles 
(Contagem/MG); artisan group and stores in the center of Belo Horizonte that sells textile waste blankets. By 
identifying recycling solutions and outline the value chain of textile waste, this study allowed us to understand 
the competitiveness of materials and products analyzed. Finally, this paper contributes to the literature in the 
field of products and fashion materials, and processes for production engineering and environmental 
engineering. 
KEY-WORDS: Reverse logistics, textile waste, sustainable fashion, textile recycling, recycled fabric. 

 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

Tradicionalmente, nas fazendas brasileiras, enquanto os homens dedicavam-se às plantações, 

construções, criação de animais e manufatura de mobiliário doméstico, as mulheres cuidavam de 

educar, alimentar e vestir a família. A formação da indústria de vestuário brasileira iniciou-se com as 

costureiras do âmbito doméstico que, assim como alfaiates, abriram pequenos ateliês de costura nas 

zonas urbanas. Soma-se também a este contexto a iniciativa de imigrantes, de meados do século XIX 

ao XX. Isto, inclusive, explica a configuração do setor de moda brasileiro, formado por um grande 

número de empresas familiares e de capital fechado (COSTA et al, 2000).  

Com o passar dos anos, o setor de moda brasileiro consolidou-se como a maior fonte de empregos 

para a mão-de-obra feminina e a segunda maior fonte de divisas para o país, sendo a primeira a 

construção civil (ABRAVEST, IEMI, SEBRAE apud RECH, 2002). Possuindo o sexto maior mercado 

consumidor de vestuário do mundo, o Brasil consome mais de um milhão de toneladas de matéria-

prima por ano. No ranking da cadeia TC internacional, o Brasil ocupa as primeiras posições (TAB. 01).  

 

TABELA 01 – Posicionamento mundial do Brasil na cadeia têxtil e confecção. 

 

Posição do Brasil no contexto mundial Segmento de produtos ou produção 

2º Produção de denim 

3º Produtos de malha 

4º Produtos de vestuário em geral 

5º Número de confecções 

6º Produtos de têxteis 

7º Fios e filamentos 

8º Produção de tecidos 

 

Adaptado de COBRA, 2007, p. 20 e ABRAVEST, 2012 (dados de 2010). 
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Em 2007, a cadeia Têxtil e Confecção (TC) brasileira representou 5,5% do faturamento total da 

indústria de transformação nacional e 17,3% do total de empregos gerados. A cadeia engloba cerca 

de 30 mil indústrias e gera 1,6 milhão de empregos diretos (DA COSTA e DA ROCHA, 2012), conforme 

TAB. 02. 

TABELA 02 – Número de empresas e empregados por segmento (2007). 

Segmento Empresas Número de empregados 

Têxtil 4.473 341.438 

Fiações 417 78.318 

Tecelagens 596 101.102 

Malharias1 2.511 122.138 

Beneficiamento 949 39.880 

Confeccionados 23.276 1.223.862 

Vestuários 20.070 1.034.332 

Meias e acessórios 1.043 45.352 

Linha Lar 1.199 102.590 

Outros2 964 41.588 

Total 27.749 1.565.300 

 

Fonte: Elaboração do BNDES (DA COSTA, DA ROCHA, 2012), com base em dados do IEMI (2008). 

 

De acordo com dados da ABIT (2012), os polos têxteis e de confecção nacionais são: Rio Grande do 

Sul (Serra Gaúcha), Santa Catarina (Vale do Itajaí), São Paulo (Americana e região, Serra Negra, Águas 

de Lindóia), Minas Gerais (Belo Horizonte, Divinópolis, Cataguases e Juiz de Fora), Pernambuco 

(região de Caruaru), Paraíba (João Pessoa e Campina Grande), Rio Grande do Norte (Grande Natal), 

Ceará (Grande Fortaleza, Maracanaú). Destacam-se ainda os polos de confecção do Triângulo 

Mineiro, Paraná (Londrina, Apucarana, Maringá), Espírito Santo (Vila Velha e Colatina), Goiás/GO, São 

Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ e Friburgo/RJ. 

Devido à indústria da moda constituir uma das maiores indústrias mundiais (PETRECA et al, 2008), 

atribui-se a mesma um elevado volume de resíduos têxteis descartados. Assim, os resíduos 

provenientes da indústria têxtil e de confecções de moda, colocam-se como uma alternativa viável 

para logística reversa, pois se tratam de uma matéria-prima amplamente descartada. 

                                                 
1  Inclui tricotagem. 
2  Artigos técnicos e industriais. 
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Considera-se a logística um dos mais importantes fatores para o estabelecimento da estratégia 

operacional, não só das confecções, mas também dos demais componentes da cadeia têxtil (NUNES 

et al, 2006). Sendo uma das áreas da logística, a logística reversa pode ser definida como:  

Área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas 

correspondentes, do retorno dos bens de pós-vendas e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo 

produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos, agregando-lhes valores de diversas naturezas: 

econômico, de prestação de serviços, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, dentre outros 

(LEITE, 2009, p. 17). 

Apesar de os produtos de retorno serem uma oportunidade de mercado, os mesmos são 

considerados ainda, em grande parte, um “problema” a ser “resolvido” (LEITE, 2009). Uma das 

formas de “resolver” o problema do grande volume de resíduos têxteis é a reciclagem, viabilizada 

pela logística reversa. 

Além da oportunidade de mercado para geração de novos produtos e valores, a reciclagem dos 

resíduos têxteis é importante para a redução da poluição ambiental. Enquanto o sistema de reuso 

agrega valor de reutilização aos bens de pós-consumo, e o sistema de incineração agrega valor 

econômico, pela transformação dos resíduos em energia elétrica; já o sistema de reciclagem, 

geralmente, agrega tanto valor ambiental quanto econômico (LEITE, 2009), conforme QUADRO 01. A 

reciclagem de resíduos para utilizá-los como matéria-prima é uma ferramenta importante na 

preservação dos recursos naturais e, muitas vezes, reduz o consumo de energia (JOHN e ZORDAN, 

2001). 

QUADRO 01 – Valores ambientais e econômicos agregados pela reciclagem de materiais. 

 

Valores Vantagens 

 

 

Econômicos 

 Menores preços de mercado; 

 Ocasiões de escassez da matéria-prima nova; 

 Apresentação de subsídios especiais a seu uso; 

 Apresentação de vantagem competitiva mercadológica na venda do produto final 

e para melhorar a imagem da empresa 

 

Ambientais 

 Economias de consumo de energia elétrica, vapor, água, etc; 

 Presença de ligas em sua constituição que permitem economia de insumos de 

qualquer natureza. 

 

Fonte: IPEA, 1995, p. 1 apud LEITE, 2009, p. 77. 
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Contudo, a reciclagem de resíduos têxteis, ainda é incipiente no mundo todo. Destacam-se nesse 

setor a Alemanha e o Reino Unido. No Reino Unido, são adquiridos cerca de 2,15 milhões de 

toneladas de roupa por ano, o equivalente a 35kg por pessoa aproximadamente. Deste montante, 

30kg são descartados anualmente em aterros. Já na Alemanha, são consumidas cerca de 960.000 

toneladas de vestuário por ano, correspondendo a 24kg por pessoa. Deste volume, aproximadamente 

460.000 toneladas são recolhidas e reutilizadas – isto significa que, cerca de 500.000 toneladas de 

têxteis são destinadas ao lixo comum. Na Alemanha, cerca de 10.000 pessoas estão empregadas na 

indústria de reciclagem têxtil (PETRECA et al, 2008). A SOEX (2012) é a maior empresa de reciclagem 

têxtil alemã, empregando em torno de 500 funcionários. Seu reprocessamento têxtil se dá conforme 

as seguintes etapas: 

1. Triagem e reutilização de resíduos têxteis de boa qualidade; 

2. Panos de limpeza para indústria e maquinário; 

3. Desfibragem mecânica, destinando os tecidos desfibrados. 

No Brasil, a forma mais comum de reciclagem de resíduos têxteis é a desfibragem mecânica. No 

estado de Santa Catarina, que abriga um dos maiores polos da indústria têxtil brasileira, destacam-se 

algumas empresas especializadas em reciclagem têxtil, cujos produtos finais principais são fibras 

(para que haja nova tecelagem, originando em têxtil reciclado), estopas, panos (para uso industrial, 

de limpeza de maquinário e materiais) e tecidos não tecidos (DUARTE, 2013).  

Embora a reciclagem seja vantajosa para o meio ambiente, pois evita a extração de novas matérias-

primas, sua viabilidade enquanto sistema produtivo é discutível, dado que os numerosos 

regulamentos sobre reciclagem fazem da mesma complicada e, por conseguinte, onerosa (GROENE e 

HERMAS, 1998).  

Neste contexto, muitas confecções de moda de Belo Horizonte estabelecem alternativas de destino 

de seus resíduos têxteis, que não necessariamente a coleta, triagem e reciclagem. O destino principal 

do grande volume de retalhos descartados pelas empresas é a incineração em aterros. Outro destino, 

em menor escala, é o reaproveitamento do material no artesanato. Projetos de design e de 

arquitetura para sustentabilidade também tem visado à aplicação de retalhos em novos produtos. Por 

sua vez, a indústria têxtil absorve os resíduos das confecções transformando-os em novos produtos. 

Em um contexto mais amplo, a reciclagem de têxteis deve ser entendida como um catalisador para 

uma mudança de comportamento mais profunda (FLETCHER e GROSE, 2011). 
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2 JUSTIFICATIVA 

No Brasil, em 02 de agosto de 2010, passou a vigorar a Lei 12.305, que integra a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. A Lei aborda os seguintes tópicos: ciclo de vida, logística reversa, reutilização, 

padrões sustentáveis de produção e consumo, manejo de resíduos sólidos, dentre outros, de modo a 

obrigar (estabelecendo regras e propondo punições criminais) a indústria têxtil e de confecção, 

dentre outras, a manejar corretamente seus resíduos. Logo, o descarte inapropriado dos resíduos 

passa a ser crime. 

Além da iminência das consequências legislativas às empresas que não tiverem se adaptado a Lei 

12.305, este artigo justifica-se por articular os conhecimentos científicos de Design de Produto e 

Engenharia de Produção, especificamente a logística reversa, no setor de Moda. O objeto de estudo 

consiste nas soluções dadas aos resíduos têxteis gerados por empresas do polo de Belo Horizonte – 

sobre o qual, embora seja um dos maiores polos de moda do Brasil, não foram encontrados estudos 

científicos a respeito do significativo volume de resíduos gerados nas confecções belorizontinas.  

Pensar como o grande volume de resíduos têxteis gerados por tais empresas pode retornar ao ciclo 

produtivo ou de negócios é oportuno não só do ponto de vista da sustentabilidade ambiental e 

econômica, conforme abordado na introdução deste trabalho, mas do conhecimento científico. A 

logística reversa insere-se na reflexão estratégica empresarial de forma a garantir sua 

sustentabilidade econômica (LEITE, 2009), pertencendo ao escopo do projetista a identificação das 

melhores soluções de logística reversa para os resíduos têxteis das confecções. O embasamento 

conceitual sobre resíduos e seu potencial de valorização é uma necessidade permanente, seja por 

apresentarem o conhecimento teórico acerca das características e potenciais de valorização, seja por 

indicarem alguns procedimentos de segurança e prevenção de caráter prático, recomendados para 

adoção nas organizações (SELIG et al,2008). 

 

3 OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar soluções de logística reversa para os resíduos têxteis 

gerados em empresas da cadeia Têxtil e Confecção do polo de moda de Belo Horizonte, visando à 

competitividade dos mesmos. São objetivos específicos: (1) levantar dados estatísticos sobre a 

quantidade e a qualidade de resíduos; (2) correlacionar os dados levantados com o perfil estratégico 

das confecções; (3) identificar como se dá o descarte dos resíduos nas confecções; (4) identificar 
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soluções de reaproveitamento de resíduos; (5) delinear a cadeia de valor dos resíduos têxteis a partir 

do descarte nas confecções. 

 

4 METODOLOGIA 

Para atingir esses objetivos o trabalho foi desenvolvido seguindo os procedimentos descritos a seguir, 

divididos em quatro etapas. 

Na primeira etapa, de base teórica, se deu a revisão de bibliografia, cujo conteúdo teórico deu 

suporte ao nivelamento das informações que contemplam os aspectos específicos do projeto. O 

primeiro tópico da revisão bibliográfica foi a compreensão dos resíduos têxteis, sua composição, o 

comportamento do material e o volume descartado. Fez-se necessário conhecer as soluções que já 

existem para o reuso ou reciclagem de resíduos têxteis das confecções. Finalmente, se deu o 

levantamento do estado da arte em relação aos valores ambientais e econômicos dos resíduos. 

Na segunda etapa, exploratória, foram realizadas visitas técnicas em sete localidades relacionadas ao 

tema. A saber, são: duas confecções especializadas em moda ecológica (Nova Lima/MG e Belo 

Horizonte/MG); uma empresa têxtil de grande porte (Sete Lagoas/MG); um centro de coleta e 

triagem de resíduos têxteis (Mateus Leme/MG); uma empresa de isolamento acústico para 

automóveis (Contagem/MG); além de grupo de artesãs e de lojas do centro de Belo Horizonte que 

comercializam mantas de resíduos têxteis. 

Em seguida, na terceira etapa, experimental, os resíduos têxteis foram identificados por seus 

aspectos quantitativos e qualitativos. Os dados obtidos na etapa anterior foram correlacionados com 

o levantamento bibliográfico da etapa de base teórica. A etapa experimental consistiu em estudos da 

competitividade do retorno dos resíduos para ciclos de logística reversa. 

Finalmente, nos aspectos conclusivos do desenvolvimento deste trabalho, são realizadas sugestões de 

aplicação dos resíduos têxteis estudados, de modo competitivo.  

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Os estudos de caso e pesquisas de campo a seguir foram realizados no período de abril a setembro de 

2014. Os nomes das empresas foram substituídos por denominações genéricas. Todas as informações 

foram coletadas por meio de entrevistas semi-estruturadas com empresários, gerentes gerais, lojistas 

e artesãs, os quais também não tem seus nomes citados como forma de manter isenção no trabalho. 
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5.1 Confecção “Alfa” 

A confecção “Alfa”, localizada em Nova Lima/MG, está no mercado desde abril de 2014 e é 

especializada em moda sustentável. A empresa demonstrou-se preocupada não somente com o 

descarte dos seus resíduos, mas também com a origem dos tecidos utilizados para a confecção das 

roupas. Como ferramenta para compreender critérios de sustentabilidade, a empresa elabora uma 

pesquisa para saber se os fornecedores e terceirizados tem responsabilidade na redução do impacto 

ambiental e social.  

No que tange o aspecto social, a empresa realiza trabalhos sociais e de fins lucrativos em presídios, 

treinando os detentos em corte e costura. Já no quesito ambiental, entre os tecidos ecológicos 

utilizados pela empresa, podemos citar lã de merino, malha de PET de garrafa reciclada, algodão 

orgânico, viscose com linho, cetim de seda pura e organza de seda, além de ourelas de tecidos e 

barbantes reciclados, formando novas tramas. 

Com o objetivo de reduzir a quantidade de retalhos gerados na etapa de corte dos tecidos, a empresa 

elabora estudos para fazer encaixes no enfesto (etapa de alocar os moldes sobre o tecido, antes de 

cortar as roupas). Os resíduos têxteis gerados são todos encaminhados a locais que fazem o 

reaproveitamento dos mesmos, a exemplo de cooperativas e grupos de artesãos, os quais 

transformam os retalhos em novos produtos. São grupos pequenos e descentralizados, em que cada 

um absorve os resíduos conforme sua demanda. Por exemplo, demanda de retalhos amarelos para 

que o grupo faça patchworks de girassóis. Essa forma de distribuição dispersa e sem fins lucrativos 

para a empresa somente é possível dado ao porte pequeno da mesma e ao fato de todos os atores 

localizarem-se próximos. 

 

 

5.2 Confecção “Beta” 

 

A confecção “Beta” é voltada para o segmento de moda ecológica e está localizada no bairro Prado, 

em Belo Horizonte/MG. No mercado há quase uma década, a empresa sempre deu preferência para 

utilizar tecidos ecológicos, como malha de bambu, jeans orgânico, malha de algodão orgânico, tecido 

de PET reciclado, seda pura, dentre outros. Parte dos resíduos gerados no corte das roupas é 

destinada para um grupo de artesãs nos arredores de Ouro Preto/MG. As artesãs criam tapetes e 
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capas para celular com o material. A empresa “Beta”, por sua vez, compra os produtos das artesãs 

e presenteia-os a seus clientes e parceiros como brindes. 

 

5.3 Empresa têxtil 

Com unidades fabris em Sete Lagoas/MG, Caetanópolis/MG e Pirapora/MG, além da administração 

em Belo Horizonte, a empresa têxtil pesquisada está no mercado há mais de 140 anos. Trata-se de 

uma das principais empresas têxtil brasileiras, cuja capacidade de produção é de 168 milhões de 

metros quadrados de tecidos por ano. Tal portentosa produção implica na geração de resíduos 

durante os processos de fiação e tecelagem. Enquanto os resíduos da fiação são vendidos para 

tornarem-se cordas e barbantes, os resíduos da tecelagem tornam-se estopas para serem usadas na 

limpeza das máquinas da empresa. Consequentemente entende-se que a empresa citada faz total 

reaproveitamento dos seus resíduos têxteis.    

 

5.4 Centro de coleta e triagem de resíduos têxteis 

Localizado em Mateus Leme/MG, o centro de coleta e triagem de resíduos têxteis pesquisado foi 

criado a partir da visão de um empresário do ramo de tecelagem no Sul do país. Ele visualizou a 

oportunidade de coletar resíduos têxteis na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e enviá-

los para empresas transformadoras no Sul. A seguir, são descritas as etapas do fluxograma do 

processo de triagem e expedição da empresa: 

1. Todas as empresas de confecção já alocam em sacos os resíduos têxteis (FIG. 01); 

2. A empresa de triagem faz a coleta dos resíduos em cada cliente da RMBH; 

3. Funcionários fazem a pesagem dos resíduos de cada cliente separadamente; 

4. Os resíduos são separados por tipo de tecidos (em geral, prevalecem algodão e poliéster) e 

por cores; 

5. Por fim, o material triado é destinado por carretas às empresas recicladoras, para serem 

desfibrados e assim transformados em novos fios (FIG. 02). 

 

 

 

 

 

380

https://www.google.com.br/search?biw=1024&bih=677&q=e+presenteia+seus+clientes&spell=1&sa=X&ei=8y9_VN3sBcegNsCagfgJ&ved=0CBkQBSgA


 
 
 
 

 

Figura 01 - Resíduos têxteis recebidos pelo centro de coleta e triagem. 

 

 

 

Figura 02 – À direita, como os resíduos são destinados para empresas transformadoras; à esquerda, os resíduos após o 

processo de desfibragem. 

 

 

 

Embora a empresa não possuísse concorrentes diretos, isto é, com modelo de negócio semelhante, a 

mesma não conseguiu se manter ao final de um ano e meio de atividades, tendo encerrado as 
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atividades no final de 2014. A principal dificuldade inerente a esta estratégia de gerenciar os resíduos 

têxteis e se posicionar como um intermediário na cadeia de valor dos mesmos está no fato de os 

materiais serem volumosos e terem preço baixo com relação ao volume que ocupam em uma 

carreta.  

Com um galpão que podia alocar até 50 toneladas de resíduos têxteis, a empresa recebia em média 

25 toneladas/mês das confecções da RMBH. O frete dos resíduos normalmente custa em média 

R$0,15/kg, já seu preço de venda fica na média de R$0,60 kg. Cada carreta transporta de cinco a seis 

toneladas de resíduos têxteis. Consequentemente, a rentabilidade do projeto é baixa e, para tornar-

se viável, deve operar maximizando os volumes.  

Outro agravante para o fracasso do projeto é o fato desta estrutura de negócios ser ainda pouco 

conhecida pelo empresariado mineiro de moda. Embora a lei 12.305 criminalize as empresas que não 

destinam corretamente seus resíduos, não há fiscalização/auditoria com relação a sua aplicação e, 

portanto, o status quo das confecções destinarem seus resíduos a aterros permanece. Um último 

fator negativo para o insucesso do centro de coleta e triagem dos resíduos têxteis é que, uma vez que 

o empresário de confecção percebe o valor de seus retalhos – até então jogados fora – como um 

insumo para outras empresas, ele precifica os mesmos e passa a negociá-los com o centro de coleta e 

triagem. Neste modelo de negócios, a barganha ou não por cada centavo no quilo dos resíduos é 

fator crucial de viabilidade do negócio a curto e médio prazo. 

 

5.5 Empresa de isolamento acústico para automóveis 

A empresa está localizada em Contagem/MG, tem cerca de 600 funcionários, sete galpões, e produz 

os componentes de isolamento acústico para cerca de 3 mil a 5 mil carros por dia de grandes 

montadoras da RMBG e do Estado de São Paulo. Como resultado, a empresa gera cerca de uma 

tonelada por dia de resíduos sólidos. Em outras palavras, trata-se de 300 toneladas/mês de resíduos 

que são destinados a aterros sanitários.  

Os resíduos sólidos descartados são compostos basicamente de têxteis e polímeros, em um material 

conhecido popularmente como “feltro automotivo”.  Os materiais são alocados misturados no pátio 

da empresa, sendo encontrados principalmente resíduos têxteis já reciclados e prensados (FIG. 03), 

EVA, polietileno, poliestireno, poliuretano, resina fenólica, poliéster, poliuretano já reciclado, cola, 

papel, papelão e palete. Foram prospectadas empresas para reciclar os resíduos têxteis já prensados, 

com o objetivo de transformá-los em (1) estopas, (2) carga para cimento (incineração). Um dos 
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orçamentos, de uma empresa localizada em Pedro Leopoldo/MG, indicou que os resíduos sólidos 

totais, sem triagem, custam R$0,32/Kg, para serem transportados em um caminhão com capacidade 

para 25 toneladas e custo de R$900,00 por viagem. A empresa tem capacidade de receber no mínimo 

150 toneladas. Outra empresa, localizada em Santa Luzia/MG, indicou pagar até R$3,00 por quilo do 

material, porém com capacidade para pegar no máximo até 300 quilos/semestre. A análise de 

orçamentos com 22 empresas do ramo da reciclagem de resíduos, junto a empresa produtora de 

isolamento acústico, mostrou se tratar de um setor pautado na informalidade e na especulação, 

dados que muitas não possuem sites e não informam um valor de imediato. 

 

Figura 03 – Resíduos têxteis e polímeros prensados, pertencentes a feltro automotivo usado como isolamento acústico em 

automóveis. 

 

 

5.6 Artesãs que reutilizam retalhos 

Foram entrevistadas quatro artesãs da RMBH, que trabalham de forma independentemente uma da 

outra. Todas utilizam retalhos de confecções de vestuário para a manufatura de novos produtos. Em 

comum, seu processo de produção artesanal pode ser descrito conforme as seguintes etapas: 

1. Separação dos retalhos que não estão danificados; 

2. Lavagem dos retalhos, os quais são colocados em máquinas e lavados com sabão comum; 

3. A secagem é feita do modo tradicional, pendurado em varal de roupas; 

4. Os retalhos são passados, para que favorecer o corte dos mesmos; 

5. O corte é feito de acordo com o tipo/molde de trabalho a ser realizado, tal como flores, 

fuxicos, etc.; 

6. É realizada a montagem das peças, e são acrescentados outros materiais, como miçangas e 

paetês. 
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O tempo de trabalho de cada artesã, a média de tempo gasto realizando as atividades de reciclagem 

dos retalhos em novos produtos, o valor médio de materiais extras que são adquiridos para os 

produtos, bem como os principais tipos de produtos e o público-alvo são descritos conforme a TAB. 

03. Não foram computados os valores dos produtos finais, dado a grande variedade dos mesmos. 

 

Tabela 03 – Produção artesanal de produtos à base de resíduos têxteis. 

 Materiais Extras 

Média de 
tempo gasto 

em 
horas/mês 

Valor gasto em 
média reais/mês 

para adquirir 
materiais extra 

Público Alvo Produto Final 

Artesã 
01 

Agulhas, linhas, 
miçangas e pérolas. 

Dedica-se 
cerca de 120 

horas. 
R$60,00 

Familiares, 
amigos, 
vizinhos, 

bazares de 
igreja. 

Fuxico, colcha, blusas, forro 
de mesa e tapetes. 

Artesã 
02 

Linhas agulhas, cola, 
renda, lantejoula, 
elásticos, pérolas, 

meia de seda. 

Dedica-se 
cerca de 150 

horas. 
R$100,00 

Familiares, 
amigos e 

divulgação em 
redes sociais. 

Colcha, fuxico, almofada, 
tapetes, forro de mesa, 

laços, bandanas, turbantes, 
flores de cabelo. 

Artesã 
03 

Linhas, agulhas, vaso 
de madeira, caixa de 
leite, espetinho de 

churrasco, fita floral e 
tinta. 

Dedica-se 
cerca de 90 

horas. 
R$40,00 

Familiares, 
amigos e 
vizinhos. 

Colcha e vaso de flores. 

Artesã 
04 

Linhas, elásticos. 
Dedica-se 

cerca de 60 
horas. 

R$30,00 
Familiares, 
amigos e 
vizinhos. 

Roupas (fantasias) e fuxico. 

 

5.7 Lojas que comercializam manta de resíduos têxteis 

Foram pesquisadas cinco lojas na região central de Belo Horizonte, as quais comercializam a manta de 

resíduos têxteis, também conhecida como “cobertor de doação” e “cobertor de mendigo”. Trata-se de 

mantas com resíduos de confecções desfibrados e prensados que, com o tempo e uso, rapidamente 

se deterioram, formando rasgos.  

O objetivo desta pesquisa foi verificar o público alvo, saber o destino das mantas, bem como o preço 

das mesmas. Foi observado que as empresas que compram esse material utilizam-no com a 

finalidade de proteger a pintura de equipamentos, bem como proteger produtos frágeis. As mantas 

também são vendidas para fins de doação a mendigos, famílias necessitadas, creches e casas de longa 

permanência.  
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Os preços das mantas de casal nas cinco lojas variaram de R$13,50 (1,80 x 2,10m) até R$19,99 (1,70 x 

2,10m). A média do preço do cobertor de casal foi de R$16,45. Já para os cobertores de solteiro, a 

média foi de R$10,96.  

Em linhas gerais, pode-se delimitar que os resíduos têxteis, uma vez descartados pelas confecções são 

doados para artesãs (neste caso, elas agregam outros materiais, no valor mensal de R$30 a R$100 

para valorizar os produtos de retalhos) ou podem ser doados ou vendidos para o centro de coleta e 

triagem. Este, por sua vez, comercializa a R$0,60 para as empresas recicladoras do Sul do país que 

tornam os resíduos em novas fibras, fios e mantas (as quais chegam a custar até R$20,00 no varejo).  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao identificar soluções de reaproveitamento e delinear a cadeia de valor dos resíduos têxteis, esse 

estudo possibilitou a compreensão da competitividade dos materiais e produtos analisados. Foi 

possível observar que a logística reversa de pós-consumo e pós-venda é fundamental para que os 

resíduos têxteis da cadeia Têxtil e Confecção sejam reaproveitados em sua totalidade. A logística 

reversa viabiliza que os resíduos sejam transformados em novos materiais e produtos com valores 

somados, os quais nem sempre são explícitos dado o caráter pouco formal das negociações tanto 

entre artesãs quanto entre grandes empresas recicladoras e coletoras. Podemos observar também 

que um modelo de negócios de coleta e triagem de resíduos têxteis na RMBH embora seja uma 

oportunidade de mercado, ainda é um desafio por não ter empresas recicladoras de têxteis na RMBH, 

sendo as mais próximas as do Sul. Torna necessário um amadurecimento de nosso setor, tanto de 

empresários de confecções quanto de coletores, para que o resíduo têxtil seja valorizado, 

semelhante às latinhas de alumínio, vidro e garrafas PET retornáveis. Finalmente, este artigo buscou 

contribuir com a literatura científica na área de produtos e materiais de moda, e de processos 

reversos em engenharia de produção e engenharia ambiental. 
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RESUMO  
A autoprodução se apresenta como alternativa viável para designers que optam pelo empreendedorismo. No 
contexto da Economia Criativa, podemos classificar a autoprodução como Manufatura Criativa, destacando a 
sustentabilidade socioeconômica deste modelo de atuação profissional. É possível considerar os desafios e 
oportunidades que se apresentam no contexto atual, onde inovações tecnológicas, revisão dos valores 
socioeconômicos e culturais, e até possíveis perigos éticos em meio a tantas mudanças, compõe um cenário 
complexo, para o qual a criatividade se apresenta como opção de ponto de vista e de caminho a ser trilhado.  
Com o objetivo de identificar a motivação empreendedora e mapear diferentes modelos de autoprodução 
adotados pelos alunos e egressos da Escola de Design da UEMG desde o ano 2000, tanto da graduação quanto 
da pós-graduação, foi realizado levantamento com 42 empreendedores que desenvolvem atividades 
caracterizadas como manufatura criativa. O levantamento permitiu uma análise dos fatores da formação em 
design que favorecem o empreendedorismo, e também possibilitam a identificação de dificuldades encontradas 
por eles em diferentes setores. Além de traçar um perfil daqueles que buscam viabilizar o próprio produto, 
compreender o incentivo proporcionado pela universidade através de espaços e abordagens propícios à 
inovação e à criatividade, os dados apontaram para a necessidade de melhor capacitação técnica na área da 
gestão dos empreendimentos e de maior articulação com instituições financiadoras de negócios nascentes. Um 
dos fatores que surpreenderam foi o emprego de técnicas artesanais associados à novas tecnologias de 
produção em pequena escala. Isso reforça que o valor percebido atualmente não está totalmente ligado às 
tecnologias de última geração, mas também a questões intangíveis somadas a fatores sociais e culturais. 

 PALAVRAS-CHAVE : design, manufatura criativa, autoprodução, empreendedorismo, economia criativa. 

 
 

ABSTRACT  
Self-production presents itself as a viable alternative for designers that choose for the entrepreneurship. In the 
Creative Economy context, it is possible to classify the self-production as Creative Manufacture, emphasizing the 
socioeconomic sustainability of this professional model. It is possible to consider the challenges and 
opportunities that are presented in the present context, in which technological innovations, cultural and 
socioeconomics values review, and even possible ethical risks among so many changes, compose a complex 
scenario, for which creativity is presented as an option of point of view and path. Aiming to identify the 
entrepreneur motivation and map the different models of self-production adopted by students and egresses 
from the School of Design (UEMG) since the year 2000, both graduated and post-graduated a survey was 
conducted with 42 entrepreneurs that develops activities characterized as Creative Manufacture. The survey 
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allowed an analysis of the factors of design education that promote entrepreneurship, and also enable the 
identification of difficulties encountered by them in different sectors. In addition to drawing a profile of those 
who seek enable the product itself, to understand the incentive provided by the university through spaces and 
conducive approaches to innovation and creativity, the data pointed to the need for better technical training in 
management of projects and higher collaboration with funding institutions for new business. One of the facts 
that were most surprising was the use of traditional techniques associated with new production technologies on 
a small scale. This reinforces the value currently perceived is not fully connected to the latest technology, but 
also the intangible issues associated with social and cultural factors. 
KEY-WORDS : design, creative manufacture, self-production, entrepreneurship, creative economy.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Em 2011 a Economia Criativa ganhou maior destaque no cenário nacional após a publicação do Plano 

da Secretaria da Economia Criativa (SEC): políticas, diretrizes e ações 2011 a 2014. Neste documento 

o Ministério da Cultura (MinC) lançou as diretrizes para a consolidação de políticas públicas 

propondo um novo desenvolvimento fundado na inclusão social, na sustentabilidade, na inovação e 

na diversidade cultural brasileira.  

 

                                                                                                 
                                                                                              
                                                                                                
                                            , reunindo, enfim, comun                   , desta feita, a 
partir de redes e coletivos (LEITÃO, 2011, p. 13). 

 

Contudo, o documento resulta de ações iniciadas em 2004 e apresenta conceitos e desafios para o 

desenvolvimento da Economia Criativa no Brasil. Reis (2012) aponta, porém, que o maior desafio da 

S               z “  j                                                                       

                            ”  

 

Chega-se então à seguinte definição: os setores criativos são todos aqueles cujas atividades produtivas 
têm como processo principal um ato criativo gerador de valor simbólico, elemento central da formação 
do preço, e que resulta em produção de riqueza cultural e econômica. (BRASIL, 2011, p. 22) 
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Dentre os setores criativos, o Design além de área fim, se mostra como atividade articuladora, 

podendo atuar em colaboração com todas as outras, além de estabelecer uma conexão entre elas e 

os diferentes setores da economia convencional. 

A globalização colocou as culturas mundiais em contato, trocou produtos, disseminou 

comportamentos e trouxe à tona a necessidade de se reconhecerem os elementos das identidades 

culturais locais, regionais e nacionais. É neste contexto que De Moraes (2010) também aponta que 

disciplinas cada vez menos objetivas e exatas contribuam transversalmente para a atuação dos 

designers na concepção dos artefatos industriais.  

No processo convencional da prestação de serviço de desenvolvimento de projeto de design, o 

designer se orienta por um método básico onde relaciona informações referentes aos diferentes 

atores do projeto como. Ao romper com esse modelo de atendimento e atuar diretamente com o 

usuário extrapolando a relação de serviço de design, o designer usa desta mesma relação de 

informações, porém os dados relativos às demandas, anteriormente fornecidos pela indústria, são 

substituídos pelo olhar que o designer tem do mercado.  

A                                “                                                       ‘     

  z  ’                                     ‘      z  ’                               ”  BRASIL   CBD  

2014,    91                   F        2010      “                                              

de consumo, novas formas de organização entre pequenas empresas e grandes conglomerados, 

novas lógicas de agregação de valor; nas                                           ”  

É neste contexto de mudanças nas possibilidades de atuação profissional do designer que se propõe 

o estudo do panorama empreendedor em design, desde a graduação universitária até às 

experiências vividas pelos graduados, sendo a proposta desta pesquisa a análise específica da 

realidade da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais – ED/UEMG. 

2 METODOLOGIA 

Para identificar os empreendimentos de alunos e egressos da ED/UEMG, foi realizado um 

levantamento em que foi possível identificar 109 alunos que desenvolvem alguma atividade 

empreendedora, e identificados ao final, 74 empreendimentos. Assim, é possível observar na Figura 

01 a relação de predominância da prestação de serviços em 66% dos empreendimentos, frente a 

22% daqueles classificados como manufatura criativa e 9% que trabalham com os dois modelos. 
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Figura 01: Áreas de atuação das empresas indicadas pelos coordenadores 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor, 2014. 

Então seguiu-se a análise de suas características e a seleção daqueles que se classificaram como 

manufaturas criativas, com os quais se deu a sequência da pesquisa, como apresentada neste artigo.  

3 CONCEITOS 

Autoprodução 

Um conceito fundamental para desenvolvimento da presente pesquisa é o de autoprodução. 

Diferente da produção ou manufatura representada pelo artesanato ou pela improvisação de 

recursos ao alcance de um indivíduo qualquer, a autoprodução aqui, trata-se da viabilização 

produtiva de produtos diversos, em pequena escala, viabilizada pela redução dos custos das 

tecnologias ligadas à sua materialização, montagem, distribuição e, principalmente, independência 

do setor industrial.  

Economia criativa  

A definição de Economia Criativa segundo a UNCTAD (2010, p. 10) propõe: 

 

um conceito em evolução com base em ativos criativos, potencialmente geradores de crescimento e 
desenvolvimento econômico. 

- Ela pode promover a geração de renda, criação de empregos e ganhos com exportação enquanto 
promove inclusão social, diversidade cultural e desenvolvimento humano; 

- Ela envolve aspectos econômicos, culturais e sociais, interagindo com tecnologia, propriedade 
intelectual e objetivos turísticos; 

- É um conjunto de atividades econômicas baseadas no conhecimento com uma dimensão de 
desenvolvimento e ligações transversais nos níveis macro e micro para a economia global; 

- É opção de desenvolvimento viável que demanda uma política de respostas inovadoras e 
multidisciplinar e ações interministeriais; 

- No coração da economia criativa estão as indústrias criativas. 
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A Economia Criativa no Brasil se encontra neste momento, buscando sua identidade, conhecer suas 

indústrias criativas e o contexto de seus empreendedores. As ações de fomento em diferentes 

segmentos, como órgãos federais, estaduais e municipais, e instituições como Sebrae, por exemplo, 

têm estimulado o tema no cenário nacional (HENRIQUES, 2012, p. 32). 

Modelos de atuação profissional em design 

Embora sejam inúmeras as configurações das relações de trabalho de um designer no mercado, aqui 

propõem-se 3 formas principais, sendo: 

1) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: configura-se pela venda do conhecimento específico em design e se 

apresenta de diversas maneiras no mercado.  

2) COMÉRCIO: configura-se de duas maneiras sendo a primeira pela comercialização (virtual ou em 

espaço físico) de produtos desenvolvidos por designers, e a segunda pela comercialização (também 

virtual ou em espaço físico) de produtos diversos selecionados por um designer (como uma 

curadoria). 

3) PRODUÇÃO: configura-se pela concepção e desenvolvimento parcial ou total de um produto 

(tangível ou intangível), realizado por um designer.  

Empreendedorismo em design 

Nas três formas de atuação profissional propostas, é possível ao designer empreender. A criação de 

escritórios e agências predomina as ações empreendedoras entre os designers, porém as variações 

econômicas dos últimos anos têm mostrado a fragilidade desse modelo. Destaca-se também a 

mudança na legislação para registro dos empreendimentos. Um número cada vez maior de 

profissionais tem registrado seus negócios à medida que exigências burocráticas e fiscais vêm 

diminuindo.  

As circunstâncias que refletem os baixos registros oficiais de trabalhadores na área de design são as 
seguintes: Profissionais que atuam na informalidade não são registrados. CNAE 7410-2, referente ao 
Design e decoração de interiores, não abarca a totalidade de designers atuantes nos diferentes 
segmentos nacionais de mercado. A maioria dos designers brasileiros possivelmente está sendo 
registrada com a nomenclatura de outras ocupações da CBO. Em 2013, o mercado de design brasileiro 
tinha [...]: 686 escritórios formais. 4.200 postos de trabalho. Atuação das empresas segmentada da 
seguinte forma: Design gráfico e Comunicação (38%); Design digital/Multimídia (22%); Design de 
produto (16%); Design de serviços (14%); Design de interiores (7%); Design de moda (2%). (BRASIL e 
CBD, 2014, p. 73) 
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Contextualização para a Manufatura Criativa em Design 

Atualmente artesãos, artistas e designers contam com uma vasta gama de tecnologias produtivas de 

baixa escala a custos acessíveis (OTA, 2012. p.111) que, em conjunto com outros fatores, permitem o 

desenvolvimento de produtos inovadores e sua divulgação e distribuição num alcance global. São os 

empreendedores capazes de desenvolver produtos neste cenário que de fato constituem a 

Manufatura Criativa.  

A produção de bens materiais por empreendedores de qualquer setor da Economia Criativa pode ser 

classificada como Manufatura Criativa. Entendendo aqui os bens materiais como os objetos, 

tangíveis, cujo valor de troca ligado à criatividade seja indissociável do objeto que o representa. Pois 

uma música, um filme ou uma poesia mantém seu valor em diferentes suportes, mas assim como 

uma escultura não pode ser separada do objeto que a representa, os produtos da Manufatura 

Criativa também formam um conjunto inseparável. 

Assim, o foco deste trabalho se dá sobre aqueles empreendimentos desenvolvidos por designers que 

ofereçam produtos próprios, nos mais diversos segmentos, não atuando, pelo menos não 

exclusivamente, com a prestação de serviços de desenvolvimento de projetos de design. A estes 

empreendimentos se dá a classificação de Manufatura Criativa em Design. 

4 ANÁLISE DAS MANUFATURAS CRIATIVA EM DESIGN 

Se apresenta aqui a relação dos empreendedores da ED/UEMG (Tabela 01), onde os valores que se 

destacam são o número maior de alunos e egressos da graduação em design de produto.  

 

Tabela 01: Características gerais dos empreendedores  

Relação com a ED/UEMG Alunos Egressos Total 

Graduação ED/UEMG 5 25 30 

Design de Ambientes 0 1 1 

Design Gráfico 0 5 5 

Design de Produto 4 19 23 

Artes Visuais 1 0 1 

Pós-graduação ED/UEMG 2 8 10 

Design de Joias 0 1 1 

Design de Móveis 0 0 0 

Gestão do Design 0 4 4 

PPGD 2 3 5 
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O número de empreendedoras é consideravelmente superior, somando 72% do total, como ilustra a 

figura 02 - a. Na Figura 02 – b, se destaca a predominância dos empreendimentos ligados à moda e 

áreas afins. 

 

Figura 02: (a) Gênero dos empreendedores identificados e (b) Segmentos de mercado das manufaturas criativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro fator relevante é a participação dos empreendedores nos centros, núcleos e laboratórios. É 

possível perceber que a abordagem de temas ligados ao empreendedorismo e a oferta de um 

ambiente modelo, tem impacto relevante na segurança para que os alunos empreendam. 

 

Tabela 02: Participação dos empreendedores em centros e núcleos enquanto alunos 

CENTROS, NÚCLEOS E LABORATÓRIOS DA ED/UEMG 
NÚMERO DE PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS E 

EGRESSOS 
% 

Centro Design Empresa (CDE) 11 34% 

Centro de Estudos em Design e Tecnologia (CDTec) 1 3% 

Centro de Estudos em Design da Madeira (CEMA) 1 3% 

Centro de Estudos em Design da Imagem 1 3% 

Centro de Estudos em Gemas e Joias (CDGEM) 3 9% 

Centro de Extensão 3 9% 

Centro de Pesquisa em Design e Ergonomia (CPQD) 4 13% 

Centro de Teoria, Pesquisa e Cultura em Design (T&C) 2 6% 

Laboratório de Design Gráfico (LDG) 3 9% 

Núcleo de Inovação e Tecnologia (NIT) 1 3% 

Total de alunos e egressos que participaram 21 66% 

Total de alunos e egressos que não participaram 11 34% 

(a) 

(b) 
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Questionados sobre a colaboração para sua formação empreendedora, daqueles que participaram 

dos centros, núcleos e laboratórios, apenas 3 afirmaram que não colaborou. Todos os demais 

afirmaram a validade das experiências vividas e sua colaboração direta em seu perfil empreendedor. 

A Figura 03 ilustra os principais conceitos apontados pelos empreendedores sobre como a 

participação nos centros colaborou em sua formação. 

 

Figura 03: Conceitos apontados sobre a influência positiva da participação nos centros, núcleos e laboratórios da 

ED/UEMG 

 

 

 

 

 

 

 

A participação em projetos de extensão e de pesquisa, enquanto alunos da graduação, no entanto, é 

menor entre os empreendedores (Figura 04). Do total, 44% nunca participou de nenhum projeto. 

Pode-se argumentar que há nesse contexto forte ligação com o viés acadêmico, principalmente nos 

projetos de pesquisa, porém, as possibilidades de atuar em projetos de extensão ou realizar 

pesquisas ligadas ao empreendedorismo, poderiam fazer o tema mais presente na rotina da 

formação em design. Também daí poderiam surgir dados que dariam mais segurança aos alunos e 

egressos no momento de empreender.  

 

Figura 04: Participação dos empreendedores em projetos de extensão e pesquisa enquanto alunos 
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Uma das informações que mais surpreenderam positivamente foi o grande número de 

empreendimentos com registro (Figura 05). Como apontado no início deste trabalho, a redução na 

burocracia e a criação de novas modalidades de registro de empreendimentos tem incentivado os 

empreendedores a formalizar seus negócios. 

 

Figura 05: Tipo de registros dos empreendimentos  

 

 

 

 

 

Das 24 manufaturas criativas, 9 indicaram possuir lojas virtuais para comercialização de seus 

produtos, destacando que transações feitas em meios digitais, com o uso de tecnologias de 

pagamento on-line como PayPal, PagSeguro, Google Checkout e Bcash!, por exemplo, atualmente 

não submetem aqueles que vendem seus produtos a nenhum tipo de fiscalização. A responsabilidade 

da emissão de nota fiscal referente à venda dos produtos é do empreendedor. Essa situação deixa 

em aberto o registro das movimentações de valores em meios virtuais, uma vez que as diferentes 

opções para repasse do dinheiro, fazem com que as estimativas sejam projetadas consideravelmente 

abaixo da realidade. 

Entre os empreendimentos, 20 iniciaram suas atividades com investimento dos próprios 

empreendedores (Tabela 03). Este número pode ilustrar a insegurança que alguns alunos apontaram 

como dificuldade para iniciar o próprio negócio. De qualquer maneira, indica que aqueles que 

acreditam no seu potencial empreendedor estão dispostos a se arriscar. Porém, ainda assim, deve-se 

destacar a grande demanda de informações e até de articulação com instituições que possam 

melhorar os índices de capital advindos de investimentos externos como meio de garantir um início 

mais seguro aos empreendimentos nascentes. 
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Tabela 03: Tipo de capital financeiro para início das atividades empreendedoras 

TIPO DE CAPITAL NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS % 

Capital próprio 20 77% 

Capital familiar – doação 3 12% 

Capital familiar – empréstimo 1 4% 

Sócio investidor (investidor capitalista) 0 0% 

Empréstimo bancário 1 4% 

Capital semente 0 0% 

Investimento anjo 1 4% 

Edital de incentivo - com contrapartida 0 0% 

Edital de incentivo - sem contrapartida 0 0% 

Capital empresarial (spin-off) 0 0% 

Outros 0 0% 

 

Sobre o planejamento dos empreendimentos, 82% foram elaborados a partir de um plano de 

negócios. Mas como também fica evidente na Tabela 04, 68% elaboraram o plano de negócios 

apenas parcialmente.  

 

Tabela 04: Empreendimentos elaborados a partir de um plano de negócios 

ELABORAÇÃO DE PLANO DE NEGÓCIO NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS % 

Não 6 25% 

Sim, em parte 15 62% 

Sim, completamente 3 13% 

 

Sobre a relação da manufatura criativa e a renda dos sócios, em apenas 29% dos empreendimentos 

representam a única ou a principal fonte de renda dos empreendedores (Figura 06). Estes números 

evidenciam o cenário dividido entre aceitação do risco de empreender o próprio negócio e a 

dificuldade de planejar um negócio do ponto de vista administrativo. 
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Figura 06: Relação do empreendimento e a renda dos sócios  

 

 
 
 
 
 

 

 

Esses cenários são evidenciados quando os empreendedores são questionados a respeito das 

principais dificuldades encontradas ao optarem pelo negócio próprio. Como destacado na nuvem de 

conceitos apresentada na Figura 07, temas ligados à gestão, burocracia, aspectos financeiros e 

relações de mercado, estão entre os mais citados.  

 

Figura 07: Dificuldades encontradas pelos empreendedores  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Frente a tantas dificuldades apontadas, é importante compreender o que levou estes 

empreendedores a enfrentá-las, o que os motivou a empreender. Questionados sobre isso e também 

sobre quais os benefícios de se ter o próprio negócio, as respostas foram muito próximas e apontam 

para conceitos como liberdade, possibilidade de crescimento, qualidade de vida, exercício da 

criatividade (Figura 09). Estes conceitos também devem ser interpretados, valorizados e incentivados 

como referência para conteúdos e ações em aulas e demais atividades curriculares e 

extracurriculares.  
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Figura 09: Benefícios de se ter o próprio negócio, segundo os empreendedores 

 

 

 

 

 

 

 

Vale apontar ainda, que apenas 4 empreendedores apontaram a falta de oportunidade de mercado 

como um dos fatores que os motivaram a empreender. Coincidentemente, todos os 4 também 

apontaram, para a mesma questão, a liberdade de criação como segundo fator. Outro destaque se 

dá para o fato de que apenas um dos empreendedores achou apenas relevante, enquanto todos os 

demais avaliaram sua formação em design como muito importante em seu perfil empreendedor.  

Sobre o diferencial dos produtos que desenvolvem são nítidos os aspectos intangíveis apontados em 

maior número pelos empreendedores (Tabela 05). Outro fator que reforça essa definição é o uso de 

tecnologias para produção em pequena escala, que pode ser observada na Figura 10.  

 

Tabela 05: Diferencial dos produtos 

DIFERENCIAIS Nº APONTAMENTOS 

Design 8 

Exclusividade 8 

Personalização 7 

Estética 7 

Produção/Acabamento 6 

Emoção 5 

Artesanal 4 

Matéria-prima 4 

Identidade 3 

Praticidade 1 
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Também é possível relacionar o emprego dos acessórios e técnicas artesanais como meio de 

obtenção dos diferenciais intangíveis descritos anteriormente na Tabela 05. Mesmo que o fato de ser 

artesanal não tenha sido apontado como diferencial em grande número, conceitos como 

exclusividade, personalização e acabamento, por exemplo, apontam forte ligação com o fato dos 

produtos apresentarem processos artesanais em sua manufatura. 

 

Figura 10: Tecnologias empregadas pelas manufaturas criativas  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como os empreendimentos apresentam características particulares, é possível notar que associadas 

às técnicas artesanais, cada manufatura emprega diferentes tecnologias produtivas. A internet, 

dentre elas, é a mais utilizada. Seja para pesquisa, desenvolvimento de projetos, contato, 

comercialização ou mesmo controle produtivo, ela está presente até naqueles empreendimentos 

que não a marcaram, pois todos possuem, no mínimo, página no Facebook em nome da manufatura 

criativa. 

Seja pelo emprego de recursos artesanais acima das demais tecnologias, ou mesmo por insegurança 

em alguns aspectos já mencionados, empreendedores de 8 das 24 manufaturas criativas, não 

acreditam ter adotado um modelo inovador de atuação profissional e 2 acreditam que inovaram em 

relação ao produto mas não à atuação, demostrando não associar os conceitos. Porém é 

considerável que 58% dos empreendedores acreditam que sim, adotam um modelo inovador de 

atuação profissional (Tabela 06).  
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Tabela 06: Percepção dos empreendedores em relação ao modelo de atuação 

Adota modelo inovador de atuação profissional Nº apontamentos % 

Sim 14 58% 

Sim, em parte 2 8% 

Não 8 33% 

 

5 CONCLUSÃO 

A partir da pesquisa e também da análise dos resultados dos questionários, foi possível perceber que 

as mudanças, principalmente tecnológicas, das últimas décadas que alteraram profundamente as 

relações econômicas e sociais em todo o mundo, repercutiram também aqui, no cenário local. Não 

se trata apenas da evolução linear destas relações, mas sim de um novo contexto no qual conceitos, 

teorias, práticas, métodos e resultados ainda estão sendo estruturados e testados. 

Todos percebem, e até desejam, esta mudança. Mas a insegurança gerada por não haver parâmetros 

ou referências suficientes do real valor da criatividade, ainda impede que os empreendedores, 

inclusive os designers, atuem de maneiras diferentes.  

Novas tecnologias produtivas associadas às perspectivas mais amplas dos propósitos do design 

permitem aos profissionais dessa área projetar produtos, empresas e cenários, e compartilhar o 

resultado, ou até mesmo o processo, com milhares de pessoas em todo o mundo. E este é um dos 

pontos sobre os quais ainda não há consenso. Como gerar valor financeiro a partir de produtos cujos 

valores intangíveis superam imensamente os seus custos de produção ou materialização? A princípio, 

as leis de direitos autorais e patentes pareciam uma resposta segura, mas hoje não são mais.  

Projetos desenvolvidos em plataformas de cocriação, aquisição de financiamentos coletivos, 

colaboração de diferentes profissionais em todas as etapas do projeto, são exemplos do que 

acontece hoje e vai em direção oposta aos fundamentos de leis de autoria, mesmo que coletiva.  

Um dos fatores que surpreenderam foi o uso por grande parte dos empreendedores de técnicas 

artesanais associados à novas tecnologias de produção em pequena escala. Isso reforça que o valor 

percebido atualmente não está totalmente ligado às tecnologias de última geração, mas também a 

questões intangíveis ligadas a fatores sociais e culturais.  

Porém, é importante deixar o alerta para o perigo que se apresenta, no outro lado da mesma moeda. 

A possibilidade de fazer e ter um produto novo, cada vez mais rápido e mais barato, e descartá-lo 
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para substituí-lo por outro ao sabor da vontade, do sonho e agora até mesmo do teste, podem levar 

os níveis de consumo a estágios ainda desconhecidos. 

A intangibilidade dos valores que determinam a Economia Criativa é um ponto frágil para sua 

consolidação, mas ambiguamente sua maior força. Norteados pelos princípios apresentados pela 

SEC, os empreendimentos criativos, como as manufaturas criativas, podem seguir caminhos que 

poderão trazer considerável retorno socioeconômico para o Brasil. No caso específico do design, este 

novo contexto que se apresenta é uma oportunidade importante, uma vez que permite uma 

liberdade em relação a expressões formais, estéticas, conceituais e experimentais associadas a uma 

autonomia para materialização de projetos nunca alcançada. 
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RESUMO 
Este trabalho pretende apresentar uma análise da mobilidade urbana na cidade de Belo Horizonte e sua relação
com a cidadania e participação popular nos processos de tomada de decisões, aliada aos aspectos de design
que podem estar presentes no que diz respeito à mobilidade e ao espaço urbano. Diversos fatores devem ser
observados  nos  projetos  relacionados  à  melhoria  da  mobilidade  urbana  nas  cidades,  como os  modos  de
transporte, o espaço urbano, as questões ligadas à acessibilidade e a apresentação da mobilidade urbana vista
sob os parâmetros da sustentabilidade ambiental  e participação popular,  são conceitos relevantes  a serem
estudados e  melhorados no contexto das  cidades.  A busca para  o  desenvolvimento de novos modelos de
mobilidade urbana deve ser constante, para se obter melhorias no cotidiano da população, trazendo melhorias
para a vida das pessoas. O objetivo do trabalho é apresentar a situação dos atores deste sistema, composto
pelo poder público e as entidades responsáveis, os motoristas, os usuários do transporte público, os ciclistas e
os pedestres, a fim de verificar se existe a comunicação e participação ativa dos interessados nos processos de
construção das cidades, com foco em Belo Horizonte. 
PALAVRAS-CHAVE: Design, Mobilidade urbana, Mobiliário urbano, Acessibilidade, Cidadania.

ABSTRACT 
This work intends to present an analysis  of urban mobility in the city  of  Belo Horizonte and its relation to
citizenship and popular participation in decision-making processes, coupled with the design aspects that may be
present  with  regard  to mobility  and urban space.  Several  factors  must  be  observed in  projects  related  to
improving urban mobility in cities such as modes of transport, the urban space, the issues of accessibility and
presentation of urban mobility seen in the parameters of environmental sustainability and public participation,
are concepts material to be studied and improved in the context of cities. The search for the development of
new urban mobility models must be constant to obtain improvements in the population's daily life by bringing
improvements to people's lives. The objective is to present the situation of actors in this system, composed by
the government and the responsible authorities, drivers, public transport users, cyclists and pedestrians in order
to check for communication and active involvement of stakeholders in the processes of construction of cities,
focusing on Belo Horizonte.
KEY-WORDS: Design, urban mobility, urban furniture, Accessibility, Sustainability, Citizenship.
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1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o tema mobilidade urbana tem sido amplamente discutido nas metrópoles de todo

o mundo. No Brasil, o evento da Copa do Mundo fez com que as cidades realizassem diversas obras

para melhoria do sistema de transporte, trazendo à tona problemas que os usuários enfrentam diari -

amente para se locomover nas grandes cidades. Os congestionamentos nos centros urbanos cresce-

ram devido ao aumento no uso do transporte individual, por carências apresentadas no sistema de

transporte coletivo. Assim, o intenso fluxo de veículos nas cidades contribui para o aumento no tempo de

espera pelo transporte coletivo. Segundo Larica (2003, p.19), “o aumento dos congestionamentos vem dimi-

nuindo gradativamente a velocidade média de deslocamento nas grandes cidades e nas suas rodovias de

acesso”. Estes fatores afetam diretamente a locomoção das pessoas na cidade e precisam ser revistos. 

A utilização do transporte coletivo seria interessante para a redução dos congestionamentos e para uma me-

lhoria no meio ambiente, porém os modos individuais vêm sendo cada vez mais utilizados e a estrutura ur-

bana passa a ser planejada para atender principalmente aos usuários de veículos particulares. De acordo

com Kazazian (2009, p. 136), “congestionamento dos centros das cidades, consumo de energias fósseis, po-

luição sonora – os problemas criados por uma intensiva utilização dos transportes são muito conhecidos,

mas, entre todos, a poluição do ar é o mais preocupante.” Além destes problemas, é importante ressaltar a

rotina diária das pessoas que fazem longos deslocamentos para trabalho, estudo ou lazer e assim têm uma

perda significativa na qualidade de vida.

Em Belo Horizonte, existem inúmeros itens a serem melhorados no que diz respeito à mobilidade urbana.

Para atender as necessidades da população frente a mobilidade, as estratégias de design podem auxiliar no

desenvolvimento de melhorias para a cidade. Para que a participação pública seja inserida na tomada de de-

cisões no processo de transformação da cidade, é importante discutir os projetos urbanos com a sociedade.

Neste contexto, a aplicação dos conceitos do design são fundamentais para promover interfaces que propor-

cionem o diálogo entre as partes envolvidas, observando o sistema de transporte, os equipamentos urba-

nos, os aspectos de acessibilidade e as soluções tecnológicas, que podem ser aplicadas em projetos que tra-

gam fluidez ao trânsito, conforto e segurança aos usuários.
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2 ESPAÇO URBANO E MOBILIDADE

O espaço urbano, precisa ser integrado ao mobiliário de forma que não prejudique a paisagem da cidade, e

para Mourthé (1998, p. 36), “é preciso tomar por base estudos de circulação de transeuntes, de adaptação

às características antropométricas dos usuários e a menor interferência visual possível do mobiliário na pai-

sagem”. Questões políticas e administrativas podem ser relevantes para urbanização das cidades, como a al-

ternância dos governantes, com propostas distintas para o espaço urbano. Segundo Mourthé (1998, p. 37),

como não há uma grande continuidade administrativa em Belo Horizonte, foram projetadas “soluções de

alto nível, mas particularizadas e limitadas ao espaço: as soluções ressentem-se de uma visão sistêmica da

questão urbana.” 

Sistema de transportes

O sistema de Transporte Rápido por Ônibus (BRT – Bus Rapid Transit) implantado em Belo Horizonte

é chamado de MOVE e conta com corredores exclusivos para deslocamento dos ônibus. Existem esta -

ções de integração e transferência nas avenidas Antônio Carlos, Cristiano Machado, Paraná, Pedro I,

Santos Dumont e Vilarinho. Até o momento, são cinco estações de Integração MOVE: José Cândido da

Silveira, Pampulha, São Gabriel, Venda Nova e Vilarinho. 

Com o crescente uso de automóveis nas cidades, o sistema de transporte pode ser visto como um dos vilões

do desenvolvimento sustentável, que visa unir o desenvolvimento econômico à proteção do meio ambiente.

Para compreender o sistema de transportes, apresentaremos os modos individuais e coletivos, motorizados

e não-motorizados. 

Modos de transporte

O deslocamento natural das pessoas é feito pelo ato de caminhar, mesmo nas grandes cidades sendo reali-

zado com grande frequência. Segundo Vasconcellos (2012), 34% dos deslocamentos diários realizados na ci-

dade de São Paulo, são feitos exclusivamente a pé. Além destes, existem os trajetos de caminhada até o pon-

to de ônibus ou a outro veículo de transporte. Em cidades menores, os habitantes fazem percursos ainda

maiores caminhando. 

Para que estes deslocamentos sejam feitos em segurança e conforto, são necessárias calçadas planejadas e

adequadas a comportar, além dos pedestres, também o mobiliário urbano. É necessário que a calçada seja

projetada para atender as demandas de todos os usuários, possibilitando uma boa acessibilidade aos porta-

dores de necessidades especiais. 
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Transporte individual

Com base no relatório de maio de 2014 do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, a frota de au-

tomóveis em Belo Horizonte é de 1.109.403, enquanto a frota de ônibus é de 9.081 veículos. Estes índices

são muito elevados, e a diferença entre ônibus e automóveis é muito acentuada. Para Larica (2003, p. 21),

“se os meios de transporte público forem planejados e projetados convenientemente, as pessoas não preci-

sam ser forçadas a desistir de usar os seus carros nos centros urbanos”.

O uso da bicicleta como meio de transporte favorece à redução dos custos diários de seus usuários com des-

locamentos, sendo necessária apenas a manutenção periódica, não demandando um tipo de combustível

para seu funcionamento. É o veículo com menor capacidade física, sendo próprio para uma pessoa e depen-

dendo do modelo da bicicleta, é possível carregar um passageiro. Porém, é um veículo não motorizado, não

poluente, que contribui com a saúde de seu condutor. 

A promoção do uso da bicicleta pode partir de pequenos grupos e organizações, mas só é realmente difundi-

da, quando o Poder Público se mobiliza criando campanhas educativas e favorecendo o ciclista com a infra-

estrutura necessária. O programa Pedala BH, criado pela BHTrans – Prefeitura de Belo Horizonte, visa promo-

ver o uso da bicicleta na cidade, realizando campanhas de educação e segurança no trânsito, além de im-

plantar bicicletários em diversos pontos da capital. Este grupo realiza reuniões participativas junto a BH em

Ciclo – Associação dos Ciclistas Urbanos de Belo Horizonte para decidir as próximas ciclovias a serem implan-

tadas. Hoje existem quatro bicicletários em operação, nas Estações BHBUS Barreiro, Venda Nova, São Gabriel

e Diamante, e pretende-se implantar novos bicicletários nas Estações Vilarinho, Pampulha, São Gabriel e São

José. A cidade conta com vários grupos de ciclistas, que promovem o uso da bicicleta, fazem passeios ciclísti-

cos, ensinam como deve ser feita a manutenção e se reúnem para discutir e sugerir melhorias de ciclovias e

rotas.

A motocicleta é um modo de transporte cada vez mais utilizado nas cidades, devido ao seu baixo custo com

combustível e manutenção, sendo usada para transporte de pessoas e de cargas. A frota de motocicletas em

Belo Horizonte foi apurada em 191.237 unidades no mês de abril de 2013 e o número de adeptos aumenta

devido à facilidade para estacionar e a rápida circulação entre os veículos no trânsito, fazendo com que este

modo seja bastante utilizado. 
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Transporte coletivo

O transporte coletivo está presente no dia a dia da maioria da população brasileira, que por muitas vezes se

desloca ao trabalho, escola ou lazer utilizando um modo de transporte coletivo. Porém, os frequentes atra-

sos nos horários de deslocamento e a grande quantidade de passageiros dentro dos veículos de ônibus e

metrô, são problemas que contribuem para a preferência pelos modos individuais de transporte.

Um dos modos de transporte coletivo mais utilizados na cidade é o ônibus, sendo uma alternativa econômi-

ca para quem deseja percorrer curtas ou longas distâncias, pois conta com rotas flexíveis, seja dentro da ci-

dade ou mesmo interligando municípios. O metrô é considerado um transporte de massa e cada um de seus

vagões pode transportar em média 70 pessoas sentadas e 190 em pé. Em cada viagem, o metrô utiliza 6 va-

gões, que no total permitem o deslocamento de 1.500 passageiros. É um transporte econômico e sustentá-

vel, utilizando energia elétrica e vias específicas para trafegar, não influenciando negativamente no trânsito

da cidade. O metrô atende também o município de Contagem, transportando diariamente 140 mil passagei-

ros com média de 245 viagens por dia. 

Bicicletas compartilhadas

Segundo Botsman e Rogers (2011, p. 95), o crescimento no uso compartilhado e a criação de diversas em-

presas neste setor em âmbito mundial fazem com que “as pessoas mudem seus hábitos de propriedade de

carros, usando a mesma mentalidade psicológica e sociológica de marcas que nos levou a comprar e possuir

para nos fazer compartilhar”.

No Brasil, o sistema de compartilhamento de bicicletas já está sendo utilizado em diversas capitais, a partir

de projetos entre Prefeituras e iniciativas privadas, com base na solução tecnológica da empresa Samba (So-

lução Alternativa para Mobilidade por Bicicletas de Aluguel) Transportes Sustentáveis, que é parte do Grupo

Serttel e desenvolveu aplicativos para iPhone e Android para aluguel das bicicletas. A empresa é responsável

pela coordenação do uso das bicicletas e manutenção. Segundo a Samba, as bicicletas “estão disponíveis em

estações distribuídas em pontos estratégicos da cidade, caracterizando-se com uma solução de meio de

transporte de pequeno percurso para facilitar o deslocamento das pessoas nos centros urbanos.”

Em Belo Horizonte, o sistema de bicicletas compartilhadas é chamado de “Programa Bike BH” e foi im-

plantado em junho de 2014, pela empresa Sertel. Os locais de funcionamento das Estações foram definidos

pela BHTrans, juntamente com a Prefeitura e grupos sociais envolvidos. Com o sistema ativo, espera-se que a

população faça o uso da bicicleta com maior frequência, principalmente em trajetos curtos e também para
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complementar as viagens realizadas através do transporte público. 

Foram implementadas diversas estações nos principais pontos da cidade: Praça Rui Barbosa, Mercado Cent-

ral, Praça Afonso Arinos, Praça da Liberdade, Lagoa da Pampulha: Mirante do Sabiá, Mirante do Bem-te-vi,

Marco Zero – Avenida Otacílio Negrão de Lima; Zoológico, Parque Ecológico da Pampulha, Pampulha, Ro-

doviária, Instituto São Rafael, Fórum, Praça Raul Soares, Santo Agostinho – Avenida Barbacena, Shopping

Diamond, Rua dos Aimorés, Sesc Palladium. 

Mobilidade urbana

Para compreender mobilidade urbana, é preciso estabelecer quais são os meios de transporte e as diferen-

ças entre eles. O transporte pode ser: individual, coletivo ou de massa. Com relação ao transporte urbano, as

possibilidades mais utilizadas são: caminhada, bicicleta, ônibus, automóvel e metrô. Segundo Larica (2003, p.

23) “existem três modos principais de transporte urbano: trens e seus derivados (metrô, troles, VLT – Veículo

Leve sobre Trilho), ônibus (simples e articulados) e táxis. O ideal é que as linhas de ônibus se conectem estra-

tegicamente com as estações de metrô, trens urbanos e interurbanos”. 

A partir de estudos realizados pela BHTrans, foi criado um Plano Diretor de Mobilidade Urbana, denominado

PlanMob-BH ou Plano de Mobilidade de Belo Horizonte, que é responsável por orientar as ações relaciona-

das ao transporte coletivo, individual e não motorizado. No Plano Mobilidade Urbana, em PMBH (2010b, p.

13), o conceito de mobilidade urbana é apresentado como “o conjunto de deslocamentos de pessoas e

bens, com base nos desejos e necessidades de acesso ao espaço urbano, por meio da utilização dos diversos

modos de transporte.” O termo mobilidade urbana é também referenciado como “um atributo das cidades,

relativo ao deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano, utilizando para isto veículos, vias e toda a in-

fraestrutura urbana existente.” (PMBH, 2010b, p. 12). 

Em Belo Horizonte, a mobilidade urbana ainda não acontece de forma sustentável, sendo necessário o tra-

balho de informar e educar sobre a importância do uso de transporte não motorizado, como a bicicleta. O

Sistema BRT MOVE adota novos modelos de ônibus articulados que utilizam uma nova identidade visual nas

cores cinza e verde, e circulam em corredores especiais em três formatos: modelo básico, medindo 12,7 m,

modelo padrão, com 15 m de comprimento e modelo articulado com 19 m. Estes ônibus circulam na cidade

substituindo algumas das linhas existentes, visando a melhoria no deslocamento, com maior agilidade e se-

gurança dos usuários nas estações de Integração MOVE.
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3 EQUIPAMENTOS URBANOS

Abrigo de ônibus

O abrigo para ponto de ônibus, de acordo com o Art. 115-A do Código de Posturas da cidade de Belo Hori-

zonte, “é o mobiliário urbano destinado à proteção e ao conforto dos usuários do transporte coletivo do Mu-

nicípio.” (PMBH, 2010a, p. 21). Este abrigo deverá conter, no mínimo: cobertura para proteção de passagei-

ros, banco e coletor de lixo. O abrigo de ônibus faz parte do Sistema de Transporte Público (STP), e precisa

atender a três funções principais: conforto durante o tempo de espera, informação sobre as linhas de ôni -

bus, itinerários e horários, além de facilitar o acesso ao ônibus. É um equipamento urbano com grande rele-

vância no sistema de transporte público, e é alvo de constantes críticas devido a problemas enfrentados por

seus usuários, relacionados ao projeto ergonômico, falta de manutenção, segurança e vandalismo que ocor-

re com frequência nos abrigos de ônibus. 

Podemos perceber nos abrigos alguns problemas recorrentes e que demandam correções como a degrada-

ção e má conservação do abrigo com a presença de ferrugem, cobertura danificada, desnivelamento dos as-

sentos, presença de cartazes de publicidade afixados nas estruturas informativas, placas, painéis e lixeiras

degradadas. Para melhorar as principais dificuldades com relação aos abrigos de ônibus e à mobilidade urba-

na de Belo Horizonte, pode-se utilizar das estratégias de design e aplicação destes conhecimentos para bus-

car atender as demandas de seus usuários. 

O tempo de embarque pode ser minimizado caso o abrigo seja projetado de forma que ofereça boa visibili-

dade e o usuário possa visualizar o ônibus com antecedência. Pode-se inserir também uma marcação no

piso, apontando o local onde deverá ser feito o embarque. O desembarque também pode ser agilizado com

plataformas de altura necessária a realizar a integração do abrigo com o ônibus. O sistema de informação

dos abrigos também poderia ser revisto, para apresentar de forma clara e objetiva as linhas de ônibus que

param no ponto, seus trajetos e horários.

Acessibilidade

Como definição de acessibilidade, a NBR 14022 estabelece que o usuário deve ter a “possibilidade e condi-

ção de alcance para utilização de ônibus e trólebus com segurança e autonomia.” (ABNT, 1997). As principais

recomendações são que o abrigo não impeça o percurso na calçada e que existam assentos sob os abrigos,

para conforto no tempo de espera do transporte coletivo. O abrigo de ônibus deve oferecer a possibilidade
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de o usuário utilizar outros meios de transporte, de forma acessível, além de contar com condições de segu-

rança e conforto. 

Em Belo Horizonte, as normas de acessibilidade urbana estão descritas no Guia de Acessibilidade Urbana cri-

ado em 2006 pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais – CREA-MG e

a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Nesta cartilha são abordadas as diretrizes para que os abrigos de

ônibus sejam acessíveis. Torres (2006, p. 55) afirma que “deve haver sinalização tátil direcional, indicando o

acesso, interligada à faixa tátil de alerta paralela ao meio-fio.”

Em conformidade com as normas NBR 9050 e NBR 14022, parte dos abrigos de ônibus de Belo Horizonte

preenchem os requisitos de acessibilidade, com presença de guia tátil nos abrigos que foram implantados

nos últimos anos e nos novos abrigos que estão sendo implantados. A sinalização tátil no piso deve estar

presente nos abrigos, de maneira que possa alertar e direcionar o deficiente visual. 

Os projetos de equipamentos urbanos devem visar atender aos requisitos de acessibilidade, e para isso é ne-

cessário levar em conta os sete princípios do desenho universal, que foram estabelecidos como: 1) uso equi-

tativo; 2) uso flexível; 3) uso simples e intuitivo; 4) informação de fácil percepção; 5) tolerância ao erro (segu-

rança); 6) esforço físico mínimo; 7) dimensionamento de espaços para acesso e uso abrangente. 

De acordo com a BHTrans (PMBH, 2010, p. 78) os principais problemas com relação ao espaço urbano e à

circulação de pedestres estão ligados “ao posicionamento do mobiliário urbano e aos conflitos entre os flu-

xos de passagem e os usuários do transporte coletivo à espera do embarque.” Além dos problemas ligados

ao espaço urbano, diversos abrigos de ônibus da capital mineira têm sido foco de atos de vandalismo, en-

contrando-se danificados e sem a devida manutenção.

Recursos de tecnologia da informação em prol da mobilidade urbana

Os recursos tecnológicos existentes em outros setores são aprimorados para o uso em prol da mobilidade

urbana, facilitando a informação sobre o transporte e também sobre a localização na cidade. Em Belo Hori-

zonte, podemos destacar como recurso tecnológico, a parceria da BHTrans que tem convênio com a Google

Inc. para fornecer informações, em tempo real, sobre o transporte público e o trânsito de Belo Horizonte.

Através da utilização do sistema Google Maps, é possível verificar a localização dos abrigos de ônibus da ci-

dade, com a exibição das linhas que passam em cada ponto. O sistema apresenta, além dos pontos de para-

da dos ônibus, as informações sobre o trânsito local, onde existem retenções e fluxo intenso de veículos, o

que facilita na escolha de uma rota alternativa, a fim de se evitar congestionamentos, como na Figura 1. 
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Figura 1: Abrigos de ônibus no Google Maps - Belo Horizonte

Fonte: http://www.maps.google.com.br

Nos últimos anos, foram instalados painéis digitais em vários abrigos de ônibus de Belo Horizonte, que apre-

sentam informações sobre os horários de parada de cada linha de ônibus no ponto. Este painel informa aos

usuários o tempo para chegada do ônibus naquele local. Em 2011, foi prevista a instalação de 1.200 painéis

digitais usando o Sistema Inteligente de Transporte Coletivo (Sitbus), mas segundo a BHTrans, apenas 650

painéis foram instalados, sendo 382 nos pontos convencionais e 268 nas estações do Move. Estes painéis di-

gitais foram instalados em diversos pontos de embarque e desembarque de passageiros, porém muitos de-

les estão desligados ou apresentam informações incorretas do horário de chegada dos ônibus, como apre-

sentado na Figura 2. Em 2015, somente 7% do total de pontos de ônibus possuem o painel instalado.

Figura 2: Painel digital informativo

Fonte: http://hojeemdia.com.br

Design e sustentabilidade ambiental

Os abrigos de ônibus produzidos na última década têm sido desenvolvidos cada vez mais com o intuito de

atender as necessidades dos usuários, visando acessibilidade a todos, utilização de materiais duráveis e de

fácil manutenção. Além destes fatores, as questões ligadas à sustentabilidade têm estado em evidência no

que se trata de desenvolvimento de produtos e inovação. 
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O abrigo de ônibus em Belo Horizonte tem as seguintes características: estrutura em aço, cobertura em poli-

carbonato, chapa de aço ou fibra e assentos em chapa de aço liso ou perfurado. Os materiais mais utilizados

nos abrigos são o aço para a estrutura e cobertura, o policarbonato alveolar para a cobertura de alguns dos

modelos. Os tubos de aço da estrutura e as chapas de aço utilizadas no assento podem ser galvanizados (co-

bertos com uma camada de zinco) ou pintados. O aço-carbono é uma liga de ferro com carbono, com custo

mais baixo que o aço inox. Segundo Ashby e Johnson (2010, p. 240), o aço-carbono tem alto potencial de re-

ciclagem e a energia gasta em sua produção é baixa. 

4 MOBILIDADE, DESIGN E CIDADANIA

Publicada em janeiro de 2012, a Lei Federal nº 12.587/2012 institui a Política Nacional de Mobilidade Urba-

na, que pretende garantir a eficiência nos deslocamentos nas cidades. Esta Lei prioriza o transporte público

coletivo sobre o individual motorizado, visando reduzir o tempo de deslocamento dos usuários a fim de me-

lhorar a qualidade de vida da população. Uma das exigências desta Lei é que os municípios com mais de 20

mil habitantes elaborem planos de mobilidade urbana e contem com a participação dos usuários nos pro-

cessos de planejamento, fiscalização e avaliação das políticas locais de mobilidade. A Política Nacional de

Mobilidade Urbana contempla os seguintes pontos principais: 

I - acessibilidade universal; 
II - desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais; 
III - equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo; 
IV - eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano; 
V - gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana; 
VI - segurança nos deslocamentos das pessoas; 
VII - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços; 
VIII - equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; 
IX - eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. (BRASIL, 2012)

A Lei apresenta também os direitos dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, que inclui

“participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação da política local de mobilidade urbana; ser infor-

mado nos pontos de embarque e desembarque de passageiros, de forma gratuita e acessível, sobre itinerá-

rios, horários, tarifas dos serviços e modos de interação com outros modais.”

Participação dos usuários

Em diversas cidades é possível perceber a falta de um órgão específico que se dedique integralmente a pen-

sar a cidade dentro de uma visão macro e não somente durante uma gestão da prefeitura, mas que também
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leve em conta a opinião da população. Para que seja ampliada a participação pública nas decisões que trans-

formam a cidade, é importante divulgar e discutir os projetos urbanos com a sociedade. 

Verificamos muitos problemas enfrentados pelos usuários do transporte, e observamos que a própria popu-

lação tem se mobilizado na tentativa de colaborar com a melhoria do espaço urbano. Diversos pontos de pa-

rada de ônibus não contam com abrigo ou estes pontos encontram-se em condições precárias e sem infor-

mações para o usuário. Como uma tentativa de melhorar estes problemas, o professor Ahmed Atia El Dash,

por conta própria realizou a reforma de um abrigo de ônibus na cidade de Campinas/SP. Além de nova pintu-

ra, foram instalados uma pia, um filtro de água e suporte para copos descartáveis, além de uma lixeira. O

abrigo conta também com exemplares de revistas e o jornal do dia, como pode ser visto na Figura 3. 

Figura 3: Abrigo de ônibus reformado por usuário

Fonte: http://www.correio.rac.com.br 

Em Belo Horizonte, os coletivos We Love, Desestressa BH e Feira Grátis da Gratidão se inspiram na iniciativa

“Parada do Livro” em São Paulo e criam o projeto chamado “Ponto do Livro”. O projeto Ponto do Livro utiliza

os pontos de ônibus da cidade como espaço para compartilhar livros, como mostra a Figura 4. De acordo

com os organizadores, mais de 1.500 livros foram distribuídos em dois locais da Praça da Liberdade, onde es-

tão instalados os principais museus e centros de cultura da cidade e também no bairro Santo Agostinho. 

Figura 4: Ponto do Livro – Belo Horizonte

Fonte: http://facebook.com/pontodolivrobh
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O projeto Música no Ponto foi realizado em Belo Horizonte no mês de janeiro de 2014, contando com mais

de 85 apresentações de flauta, violino, saxofone, oboé, fagote, viola e clarinete em 30 pontos de ônibus da

região central de Belo Horizonte. O objetivo do projeto foi proporcionar um período de espera mais agradá-

vel, gerando conforto para os usuários de ônibus da cidade, além de contribuir para a formação de novas

plateias. A Figura 5 mostra os músicos se apresentando nos abrigos de ônibus da cidade.

Figura 5: Projeto Música no Ponto – Belo Horizonte

Fonte: Capra Produções Culturais

Outro exemplo de participação pode ser visto na campanha “Que Ônibus Passa Aqui?”, lançada há um ano

em Porto Alegre e que se estendeu por outras cidades do país, motivada pela falta de informações sobre li-

nhas de ônibus. Esta ação tem como objetivo informar sobre as linhas de ônibus que passam em cada ponto

da cidade, de maneira colaborativa, como apresentado na Figura 6.

Figura 6: Campanha “Que ônibus passa aqui?”

Fonte: http://www.shoottheshit.cc

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O espaço público se modificou nos últimos anos, com o avanço tecnológico e a grande utilização de equipa-

mentos digitais, o que gera no usuário a expectativa de aplicação destes recursos no espaço urbano. Porém,

nem sempre os recursos são aplicados da melhor forma ou funcionam como o previsto. Os painéis digitais
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instalados nos abrigos de ônibus não passam informações precisas sobre o horário de chegada do ônibus, e

muitas vezes não existe a presença do painel no ponto. 

A participação popular na tomada de decisões ligadas à mobilidade urbana não é efetiva. Um grupo de ciclis-

tas tem reuniões regulares com membros da BHTrans, mas o processo de implementação das melhorias é

muito lento. Os usuários do transporte que são deficientes físicos ou deficientes visuais não são plenamente

atendidos em suas necessidades de locomoção, sendo que nem todos as calçadas são acessíveis, nem todos

os ônibus possuem elevador para levar o cadeirante. Além disso, não é oferecido um sistema sonoro infor-

mando sobre a chegada do ônibus ao deficiente visual.

As dificuldades ligadas à mobilidade urbana estão presentes em Belo Horizonte e diversas outras grandes ci-

dades, tanto nos aspectos do transporte e os congestionamentos, quanto nos equipamentos urbanos e diá-

logo entre as partes envolvidas diretamente no processo, que nem sempre contam com o poder de partici-

pação ativa proposto pelas leis.
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RESUMO  
O artigo propõe uma crítica ao conceito de bem-estar na atualidade brasileira, visando contribuir para a 
valorização e o desenvolvimento de estilos de vida mais sustentáveis por meio do design. O século 19 foi 
marcado por transformações, nas quais produtos industrializados modificaram hábitos de consumo da 
sociedade e a urbanização demarcou um anonimato onde pessoas eram identificadas pelos objetos que 
possuíam. O modelo de bem-estar contemporâneo foi, então, se configurando com base em valores 
relacionados à consumo e às influências do mercado: as empresas produzem para consumir; e quanto mais se 
tem, mais valor se possui. Consumir de forma desequilibrada favoreceu não só uma maneira dos consumidores 
depositarem no objeto a sua identidade, como também provocou perdas incontestáveis dos recursos naturais 
do planeta. O  objetivo deste artigo é apresentar uma reflexão sobre o conceito de bem-estar, utilizando, como 
objeto de crítica, o interior das residências, principalmente daquelas onde seus usuários possuem alto poder 
aquisitivo. Com esse propósito, são analisadas as configurações dessas casas, a linguagem predominante e o 
arranjo de objetos e materiais, traçando-se um paralelo no panorama das residências da Idade Média, da 
urbanização e das residências atuais. Utilizou-se a) pesquisa bibliográfica para revisão da história do design e 
residências do passado, e, b) pesquisa em periódicos para residências atuais. Espera-se que este artigo possa 
contribuir para a leitura e a análise crítica em relação ao conceito de bem-estar e o papel do designer de 
ambientes/interiores na valorização de estilos de vida mais sustentáveis. 

PALAVRAS-CHAVE : bem-estar, design de interiores, sustentabilidade, ambiente casa. 

 
 
 

ABSTRACT  
The article offers a critique of the concept of welfare in Brazil today, proposing to collaborate for a more 
sustainable planet. The 19th century was marked by transformations in which manufactured goods changed 
consumption habits of society and urbanization demarcated anonymity where people were identified by the 
objects obtained. Produce to consume; market leads the economy; the more you have, more value you have - is 
the model of contemporary welfare. Unbalanced consume favored not only a way for consumers to deposit 
their identity in the object, but also sponsored indisputable losses of natural resources of the planet. The goal 
here is to raise the question of the concept of wellness and uses, as an object of criticism, inside homes, 
especially those where your users have high purchasing power. Analyzes the settings of these houses, the 
predominant language and arrangement of objects and materials. Draws a parallel in the panorama of the 
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residences of the Middle Ages, urbanization and current residences. We used the literature to review the 
history of design and homes of the past. Research journals for current residences. It is hoped that this article 
will alert the designer of environments / interior as the concept of well-being. 

KEY-WORDS : well-being, interior design, sustainability, environment home. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como propósito apresentar reflexões sobre o conceito de bem-estar na atualidade 

brasileira, visando contribuir para a valorização e o desenvolvimento de estilos de vida mais 

sustentáveis por meio do design. Portanto, um dos focos essenciais de análise é o homem e sua 

relação com o consumo. 

Após a Revolução Industrial que ocorreram transformações nos hábitos de consumo da sociedade. 

Iniciada no século 18, foi principalmente no século 19  que o sistema de fabricação passou a produzir 

em grandes quantidades e custos mais baixos que os da manufatura. De acordo com Cardoso (2008), 

o custo dos produtos foi diminuindo tanto, que passou a não depender da demanda existente, 

gerando seu próprio mercado. Sugeriu-se, então, naquele contexto, que quanto maior a produção, 

maior seria o consumo. "A industrialização foi um sistema que passa a gerar demanda em vez de 

suprir aquela existente" (CARDOSO, 2008, p. 27). É neste cenário que se iniciam os primeiros 

impactos ambientais e, mais tarde, as preocupações com essas questões.  

Partindo-se desse aspecto, algumas questões de pesquisa foram levantadas: é possível construir 

outros valores, outros olhares quanto à maneira de consumir? De que forma o designer pode 

contribuir para promover e valorizar uma noção de bem estar mais sustentável, e estilos de vida 

conscientes sobre o impacto social, ambiental, econômico e cultural das escolhas de projeto? Como 

trazer para o Ensino do Design uma análise crítica do conceito de bem-estar, promovendo a reflexão 

do aluno sobre suas escolhas projetuais? 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Sustentabilidade e as inovações promovidas pelo design  

O impacto ecológico negativo promovido pelo industrialismo é datado desde o século 19. O progresso 

material, causado pela industrialização,  vem permitindo usufruir de inevitáveis benefícios, mas ao 

mesmo tempo está sendo capaz de empurrar o meio ambiente para um desequilíbrio considerável, 
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causando prejuízos e poluições que ameaçam a biosfera, simplesmente para sustentar um estilo de 

vida consumista. Afinal, como vem sendo percebido nosso estilo de vida? Como poderemos amenizar 

os impactos causados pela industrialização e pelo excesso de consumo? 

Sustentabilidade ambiental é toda atividade humana que não interfere no equilíbrio dos ciclos 

naturais e que não empobrece o capital natural que será transmitido para as gerações futuras. O 

cenário atual, no qual estamos inseridos, no entanto, não tem favorecido para esse conceito 

sustentável. Indústrias concebem, planejam, projetam, produzem, publicam, distribuem e vendem 

produtos para o consumo. Este é um padrão que foi estabelecido pela Revolução Industrial, no qual 

introduziu e solidificou um modo artificial de ver o mundo. Cardoso (2008) adverte que, apesar de 

uma consciência sustentável já pouco conquistada nessas últimas décadas, infelizmente nossa 

sociedade cultua o excesso como vantagem, "o consumidor quer sempre o mais novo, o mais rápido 

e o mais avançado por definição, sem perguntar se existe necessidade real de manter-se na crista do 

progresso tecnológico" (CARDOSO, 2008, p. 249). Morin reforça, "a virtude, até o momento 

progressista, da ideia do novo esgota-se, permanecendo boa somente para a eliminação dos detritos" 

(Morin, 2002, p. 17). 

A sustentabilidade é o objetivo a ser atingido e não uma direção a ser seguida, é o que nos afirma 

Manzini e Vezzoli (2002). Esses dois autores pontuam que, para ser coerente com os princípios 

sustentáveis, cada nova proposta de produtos e serviços precisa basear-se em recursos renováveis; 

otimizar o emprego de recursos não renováveis; não acumular lixo e que cada indivíduo e 

comunidade das sociedades permaneça nos limites de seu espaço. Para que haja mudanças 

significativas dependerá da população, da procura do verdadeiro bem-estar humano e da 

ecoeficiência das tecnologias aplicadas. E concluem: 

Nos próximos decênios, deveremos ser capazes de passar de uma sociedade em que o bem-estar e a 
saúde econômica, que hoje são medidos em termos de crescimento da produção e do consumo de 
matéria-prima, para uma sociedade em que seja possível viver melhor consumindo (muito) menos e 
desenvolver a economia reduzindo a produção de produtos materiais. (MANZINI; VEZZOLI, 2002, p. 31) 

 
Para ser sustentável, então, necessário será realizar alterações físicas, mas também comportamentais. 

Precisarão inovar-se tecnologias para diminuir a produção, mantendo o real valor do produto para o 

usuário. Como manter o valor do produto reduzindo o consumo? "A verdadeira inovação, nesse caso, 

estaria na mudança radical do conceito de bem-estar social" (MANZINI; VEZZOLI, 2002, p. 47).  A ideia 

seria de transformar o conceito de bem-estar que é o de ter sempre produtos disponíveis para o 
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consumo, mantendo o prazer no comprar muito.  

Necessária, então, uma mudança cultural, "[...] é necessário, e possível, fazer mudança cultural de tal 

forma que à redução da disponibilidade dos recursos corresponda um aumento de bem-estar social 

percebido" (MANZINI; VEZZOLI, 2002, p. 47). Mesmo que a indústria se esforce em projetar, produzir 

e distribuir de maneira a interferir menos no impacto ambiental atual e futuro, utilizando, para 

produção de seus produtos, todo um projeto de ciclo de vida, otimizando todos os aspectos da 

produção, desde o nascimento do produto até o seu descarte, a dimensão da mudança também 

precisará ser revista na maneira de como o homem percebe o mundo. Não adiantará somente 

produzir de forma sustentável, não resolverá reduzir a produção, será necessário consumir menos. 

Percebe-se que o homem vem fortalecendo seu anonimato por décadas a fio, nos quais trocou sua 

identidade pelo objeto produzido, buscando um estilo de vida em que felicidade é o adquirir bens e 

riqueza, isto é, ter. Segundo Morin e Wulf (2003, p. 09),  este modelo "mesmo com todas as 

conquistas da ciência e tecnologia, mais divide e explora, do que emancipa o homem". Por isso, um 

dos maiores desafios na atualidade, para garantir um meio ambiente equilibrado, será o de modificar 

a ideia de quantidade por qualidade.  

A ideia de qualidade de acordo com Manzini e Vezzoli (2002) está no convívio – sair do homogêneo e 

monólogo,  acolher o valor da complexidade – aceitar o diferente e zelar pelas coisas – cuidar do 

próprio produto.  É inevitável o reconhecimento da humanidade por uma percepção de seus 

verdadeiros valores, para que ela possa compreender a importância da identidade e da estima, e por 

fim sair da massificação e entender o diferente como oportunidade de realizar escolhas autônomas e 

que se identifiquem com sua maneira de ser, de desejo e de felicidade.  

A construção de valores no período pós-industrial 

O século 19 foi marcado por profundas transformações: a importância dada ao processo industrial 

pela manufatura alterou as relações sociais, em que as mercadorias e os hábitos de consumos 

passaram a ser considerados símbolos de identidade, para dar vazão ao que a sociedade desejava ou 

impunha como melhor.  

Logo que as fábricas expandiram seu funcionamento, a vida urbana se ampliou, trazendo novos 

desafios. Aquele indivíduo que estava nas pequenas cidades sentiu-se atraído pela nova 

oportunidade de vida: trabalhar nas indústrias que estavam no auge. A amplitude das metrópoles e o 
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crescente número de pessoas vindas de outros lugares geraram um desconhecimento entre os 

indivíduos.  

O anonimato da metrópole trazia a ameaça de não se saber quem era o vizinho de rua ou o passageiro 
ao lado do bonde. Neste contexto, o aspecto dos móveis do vizinho ou da roupa do companheiro de 
viagem adquiria nova importância em termos de identificação. O exterior da casa e da pessoa passa a 
ser visto cada vez mais no século 19 como uma expressão do seu sentido interior, passível de apreciação 
e interpretação. Gera-se um jogo duplo de ostentar e ocultar, em que cada indivíduo tenta atingir um 
equilíbrio ideal entre o que quer mostrar e o que quer esconder dos olhares atentos da multidão. 
(CARDOSO, 2008, p. 64) 

 
O anonimato gerado pela urbanização fez com que os usuários buscassem identificação nos objetos 

adquiridos. As primeiras formas de manifestação foram através das residências e do vestuário. A 

burguesia buscava possuir, no interior dos seus lares, objetos de ostentação e luxo tal qual da 

nobreza antiga, aparentando riqueza. O mesmo acontecia com a classe média nascente, que buscava 

possuir a aparência das residências dos burgueses.  

Estudos culturais sobre a forma como nos relacionamos com espaços, com objetos e com pessoas no 

cotidiano têm sido desenvolvido por vários autores. Nessa pesquisa citamos especialmente o 

trabalho de Michel de Certeau, quando nos referimos à casa como um “lugar praticado”, e de 

Zigmund Baumann, que refere-se à identificação do sujeito com objetos – como uma característica 

da sociedade pós-industrial. 

Felicidade (e, portanto, bem-estar) passa ser sinônimo de acúmulo de bens e riqueza; ser jovem é ter 

sempre a novidade em mãos, troca permanente de produtos e descarte constante. Ser alguém é 

estar na moda e ter liberdade é possuir múltiplas opções de consumo. O objeto passa a estar no 

lugar da pessoa, segundo Baumann (2004) o homem passa a ser julgado segundo o padrão destes 

objetos. Enfim, a relação do homem e o objeto talvez seja um dos aspectos estruturantes dos valores 

na nossa sociedade. O conceito de bem-estar atravessa esses valores, passa pela sensação de se viver 

uma vida cheia de sentido, pautada no objeto, na quantidade ou em algo que não sejam os valores 

reais do próprio indivíduo.  

3 ESTUDO DE CASO: O LAR COMO ESPAÇO DE IDENTIDADE E BEM-ESTAR 

A casa na Idade Média 

A Idade Média foi um mundo de contrastes: religiosidade e avareza, delicadeza e crueldade, 

suntuosidade e imundície. Nas casas, as salas com belíssimos tapetes ornavam o piso, mas as 
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mesmas eram mal aquecidas, demonstrando a despreocupação com a função; homens e mulheres 

de trajes luxuosos, sentavam em bancos toscos. Os espaços eram amplos e sem divisão, cozinhar, 

receber e dormir fazia parte do mesmo cômodo. "O que importava era o mundo exterior e o seu 

lugar nele. A vida era uma questão pública, e assim como as pessoas não tinham uma forte 

consciência de si, elas também não tinham um quarto próprio" (RYBCZYNSKI, 1943, p. 48). 

Enquanto as pessoas da Idade Média tinham pouca autoconsciência, o interior de suas casas era vazio, 
incluindo os salões dos nobres e dos reis. Os móveis internos das casas surgiram junto com os móveis 
internos das mentes. (LUKACS, citado em RYBCZYNSKI, 1943, p. 48) 

 
Como na Idade Média a vida pública era evidenciada, os móveis e a configuração das casas eram 

pouco considerados pela sociedade da época. Lukacs afirma que o sujeito da época dava ampla 

importância ao exterior e por isso pouca ciência possuía de si mesmo, e suas casas eram vazias não 

só de móveis, mas também dos conteúdos mentais de seus habitantes. O ambiente da casa (Figura 

1), na época,  era tosco,  pelo fato  de  tosca,  também,  serem  as  possibilidades  de identidade.  

Interessante também a afirmação de Rybcynski, de que o quarto, por ser um dos espaços mais 

íntimos  da  casa,  estava  consideravelmente  relacionado  com  a  consciência  de  si,  isto  é,  com  a 

Figura 1: Interior das casas da Idade Média 

 

Fonte: maxpark.com (acesso:15/11/2013) 

capacidade do ser humano de reconhecer-se, de perceber-se e quanto mais público se for ou, quer 

dizer, quanto mais importância se der ao exterior, mais afastado se está da intimidade. 

Da Idade Média ao século 17 

Deixando a Idade Média até o século 17, as condições da vida doméstica começam a mudar. O 

homem começa a dar importância para si mesmo. Era moderna, grandes navegações, nascimento do 
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capitalismo e de uma nova classe burguesa. As comodidades físicas foram melhorando, espaços mais 

divididos de acordo com sua função. As salas, semelhantes a um salão, usadas para comer, entreter, 

receber visitas e, às vezes, dormir. A cozinha e o quarto separados dessa grande sala. As mudanças 

ocorreram não em termos tecnológicos, mas de modos e atitudes. Muitas pessoas já não viviam e 

trabalhavam no mesmo local, a consequência disso foi da casa estar se tornando um espaço mais 

privado e, com essa privatização, maior senso de intimidade. O fascínio por móveis inicia-se nesse 

século. 

Havia algo nestes interiores do século 17 que impedia um verdadeiro senso de intimidade, no entanto. 
O vazio medieval havia preenchido com cadeiras, cômodas e camas com dossel, mas de modo 
praticamente impensado. Estes quartos lotados não propriamente decorados. É como se os donos 
tivessem ido às compras  e no dia seguinte descoberto que não havia espaço para todas as aquisições 
impulsivas. Isto foi conseqüência do tipo de nervosismo burguês que Abraham Bosse satirizou em suas 
gravuras, que mostram pessoas que sempre estão, até certo ponto, atuando e para quem a casa é,  
acima de tudo, um cenário para um teatro social. (RYBCZYNSKI, 1943, p. 52) 

 
Os móveis começam a penetrar nas casas, significando maior consciência com a intimidade nas 

residências e da necessidade do conforto físico. Mas ao mesmo tempo, a aquisição de objetos 

significava a necessidade daquela burguesia de se distanciar das classes inferiores e se aproximar da 

aristocracia.  

Por isso, Bosse (citação anterior) satiriza, em suas gravuras, as casas da burguesia, como um cenário 

de um teatro. Entende-se, então, que a vida pública ainda estava sendo considerada para o interior 

da casa, mas agora com um novo olhar, a necessidade de levar para dentro dela uma 'aparência' de 

seus moradores (Figura 2), um desejo de ser alguém como os aristocratas. Bem-estar e ideia  do  

conforto 

 Figura 2: Interior das casas da Idade Moderna 

 

Fonte: tocadacotia.com (acesso:15/11/2013) 
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configuram-se no 'parecer ser' com o outro. Os valores exteriores ainda estavam presentes na 

maneira de arranjar os espaços de morar. 

O lar no século 19 

Os lares, tal como o conhecemos hoje como ambiente para comer, dormir, criar filhos e desfrutar do 

ócio, são conseqüência da Revolução Industrial. Os artesãos ainda trabalhavam e moravam no 

mesmo local. Com a introdução das fábricas, houve uma divisão dos espaços, entre o exterior e o 

interior, entre o público e o privado. 

A fábrica e o escritório não apenas separaram fisicamente o trabalho do lar, como suas características 
opressivas estimularam as pessoas a manter mentalmente os dois espaços separados. Dar ao lar 
virtudes positivas o transformava num abrigo onde um pouco do respeito por si mesmo que se perdera 
no local de trabalho podia ser recuperado. Manter o lar e o trabalho separados entre si tornou-se 
essencial e uma profusão de sentimentos foi despertada nessa separação. (FORTY, 2007, p.139)   

 

O lar deveria eliminar todas as associações do trabalho, tanto quanto possível deveria ser construído 

como antítese dos ambientes do serviço. Os escritórios eram decorados com austeridade, cores 

utilitárias e superfícies duras, enquanto nos lares as pessoas buscavam tornar suas casas coloridas, 

macias e aveludadas. "[...] O lar passou a ser considerado um repositório das virtudes perdidas ou 

negadas no mundo exterior. Para as classes médias do século 19, lar significava sentimento, 

sinceridade, honestidade, verdade e amor" (FORTY, 2007, p.140).  

Pelo fato da mulher ficar em casa e o homem ir para o trabalho, o lar passou a ser associado às 

características  femininas (Figura 3), isto é, mais afetivas. O verdadeiro lar era aquele que  expressava   

Figura 3: Sala de Estar Casa Rui Barbosa - Rio de Janeiro - século 19 

 

Fonte: www.casaruibarbosa.gov.br ( acesso:15/11/2013) 
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a identificação mulher e casa. Interessante observar que as mulheres eram efetivamente excluídas 

de qualquer tipo de trabalho; somente as solteiras poderiam trabalhar, mas em pouquíssimas 

ocupações. Dessa forma," [...] o ócio forçado das mulheres casadas era o reflexo da riqueza e do 

sucesso de seus maridos" (FORTY, 2007, p.144). Percebe-se aqui que casas afetivas e femininas da 

elite eram aquelas onde as mulheres estavam presentes, isto é, não trabalhavam, transferindo como 

significado o sucesso do marido no trabalho. Os móveis refletiam esta hierarquia patriarcal: na mesa 

de jantar, o patriarca na cabeceira, cadeira sempre maior e com braço, uma espécie de trono e, ao 

redor da mesa, as demais pessoas. Observa-se o conforto sendo empregado de acordo com o poder 

aquisitivo, o 'ter' significando 'poder' e o bem-estar dando sentido ao espaço lar, como expressão de 

aparência.  

Além disso, havia uma dualidade imposta entre severidade externa do trabalho e brandura interna 

dos lares, provocando uma segurança interna e desestabilidade pública. 

À medida que vão sendo minadas a estabilidade e a segurança dos espaços públicos da rua e do 
trabalho, as pessoas se voltam para a busca de uma expressão privada da personalidade pelo cultivo de 
hábitos de consumo pessoais e domésticos. (CARDOSO, 2008; p.66) 

 

Dessa forma, as fachadas das casas burguesas sobressaíam: formas sóbrias representando a 

severidade do mundo exterior, além de afastadas da rua e das laterais distanciando-se da vizinhança 

e do movimento da rua.  Em contrapartida, a opulência dos interiores era destacada por mobiliários 

suntuosos e caros, tapetes, almofadas, papéis de parede e bibelôs, demonstrando a necessidade de 

trazer, para o lar, aspectos de intimidade e segurança. Observa-se aqui o bem-estar como também 

uma maneira de expressar a segurança contra a aspereza do mundo público. 

A casa do século 20 

Na virada do século 20, o acesso à iluminação traz transformações na estrutura do lar.  O rádio, 

década de 20, e a TV, década de 50, transformam o lar. Trazem para dentro da intimidade as 

propagandas e o consumo em massa. Surgem também os primeiros eletrodomésticos (Figura 4), 

inicia-se a evolução de aparelhos que modificaram a ideia de conforto, "[...] a ideia de conforto 

doméstico seria, portanto, a base impulsora do interesse geral pela mecanização e a expansão da 

indústria  de eletrodomésticos"  (BRITO, 2001, p. 178).   Inicia-se   a   priorização   da   organização  do 

trabalho, isto é, da eficiência em detrimento da decoração e da moda. "[...] a visão do século 19 de 
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Figura 4: O eletrodoméstico no lar 

 

Fonte: www.almanaqueurupes.com ( acesso:15/11/2013) 

 

que o lar era uma baluarte da beleza e da virtude espiritual foi substituída pela ideia de que a 

principal função da casa era ser uma fonte de bem-estar físico e de saúde" (FORTY, 2007, p. 156).  

A eficiência também passa pela dimensão da casa: quanto menor o lar, maior facilidade de 

manutenção e uso, enfim, maior conforto. O bem-estar passa por mais um conceito, o da eficiência. 

Assim Forty afirma: 

A busca da eficiência, os móveis leves, os tapetes facilmente removíveis, as portas planas e os armários 
embutidos, o interior se ajusta a um conjunto de padrões exteriores que se destinam a fazer do lar a 
base do bem-estar da nação. [...] o que considera de melhor aparência no lar é o que permite que a 
dona de casa cumpra seu papel de cuidar dos filhos e criados com eficiência. Por mais razoável e 
aceitável que isso pareça, deve-se sublinhar que essa ideia não originou dentro da casa e entra em 
conflito com o princípio de que a aparência do lar deve expressar a personalidade individual. (FORTY, 
200, p.162)    

 

A aparência da casa coerente com seu real valor de privacidade e intimidade entra em conflito. Com 

a tecnologia, rádio e TV penetram nas casas e inundam os indivíduos com propagandas e imagens 

convincentes do que seria o melhor para cada um de nós. Entende-se aqui que o mundo público 

penetra no privado. A intimidade entra em conflito: afinal melhor ser eu mesmo ou aderir ao 

consumo, ao que o exterior disse ser melhor para mim? Eletrodomésticos, carros, novos modelos de 

TV, celulares e computadores mais eficientes são exemplos do que hoje percebemos como objetos 

construídos pela indústria, projetados pelos designers e fortalecidos pelo mercado para o consumo. 

Mais lixo, menos compreensão do que se passa pela nossa consciência. Mais informação e ilusão. O 

bem-estar fortalece-se no conceito de aparência, ampliando-se para o padrão e o consumo. 
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As residências de alto padrão do século 21 

No lar, o modelo de eficiência, formalidade e padrão ficam evidentes no século 21. A cozinha volta a 

ser o espaço considerado como no início século 20, não só pela tradução de eficiência, pela aquisição 

de eletrodomésticos eficazes, como também para tentar levar para dentro do lar um pouco do 

aconchego aos seres humanos. 

A cozinha (Figura 5) precisa ter 'luz, câmara e ação', precisa ser muito elegante e cara. Todo esse 

valor, pela aparência. Pelo conforto, pelo bem-estar, todos desejam possuir uma cozinha  como essa, 

Figura 5: A Cozinha Gourmet - Eficiência, sofisticação      

               

Fonte: danietc.com.br ( acesso:15/11/2013) 

 

tornando-se dessa forma um espaço padronizado. É possível socializar em um espaço tão anônimo? 

As salas de estar das classes mais abastadas são definidas por móveis de 'design'; formas retas nos 

sofás; painéis cobrindo as paredes para tentar traduzir aconchego e eficiência diante dos ambientes 

amplos; poucos são os objetos e os que fazem parte da decoração não são, de forma alguma, de 

estima. 

A casa produz um padrão estético frio de formas retas e cores neutras (Figura 6), conflitando com a 

intimidade  e  aconchego  do  campo e  da montanha, que  é  forma, cor,  maciez  e  objetos,  isso é, 

diversidade. Percebe-se, desta forma, a distância dessas residências com o conceito real do que seja  

bem-estar. Estaríamos de acordo com a eficiência, austeridade, cores utilitárias, superfícies duras, tal 

como os espaços dos escritórios do século 19? 
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 Figura 6: A Sala de Estar - cores neutras, padrão 

              

        Fonte: www.revistahabitat.com.br - edição 41 ( acesso:15/11/2013) 

 

Os quartos, um dos espaços mais íntimos da casa, passa também por agregar uma cama box, 

verdadeiramente encaixotada. Para dar uma ideia de cabeceira, novamente os painéis frios e retos. 

Poucos móveis e adornos finalizam a ideia formal e eficiente (Figura 7). Um espaço, que deveria 

traduzir verdadeiramente a identidade do usuário, seus aspectos mais íntimos, seus desejos e 

emoção, fica à mercê de um padrão estético bem característico de um local de trabalho. Espaço 

vazios não só de móveis, mas de conteúdos mentais de seu habitantes? 

Figura 7: Quarto - linhas retas,formalidade 

 

Fonte: www.revistahabitat.com.br - edição 41 ( acesso:15/11/2013) 

 

Esse padrão estético das residências do nosso século, aqui evidênciada por alguns exemplos, traduz 

bem-estar como eficiência, austeridade, cores utilitárias e superfícies duras. Vazias não só de móveis 

426



 
 
 
 

e objetos, mas também dos conteúdos de identidade de seus habitantes. Padronizadas, como uma 

via pública, com suas quadras demarcadas, parecendo que não se precisa mesmo saber quem é 

'aquele passageiro ao lado no bode', tal qual no início da urbanização. Percebe-se uma invasão do 

mundo público para dentro do lar; não invasão física, mas um anonimato demonstrado pelas formas, 

cores e tecnologia, no qual não conseguimos perceber o calor humano e o verdadeiro bem-estar 

inserido. A falta de identidade atestada é o maior desafio que o design de ambientes terá que 

percorrer. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O maior conflito do progresso, afirmado nitidamente nos lares em todos os tempos, é fazer com que 

o indivíduo volte para si mesmo e aprenda a decidir, a fazer escolhas conscientes, deixar de seguir 

um catálogo de gostos, valores e ideias impostas pelo outro, pela sociedade ou pelo consumo. 

Percebe-se, ao final desse artigo, a dificuldade do homem em lidar com o que é privado, em 

perceber-se. Ser público é o igual, o padrão, o básico, a aparência. Ser privado é lidar com o 

diferente, o diversificado, sair do todo e perceber o indivíduo. Observa-se, através do objeto casa, 

que o conceito de bem-estar transforma-se de acordo com os padrões da sociedade. O excesso de 

consumo trouxe eficiência, formalidade e padrão; deixa o homem em conflito com o que seja o ter e 

o ser, por fim, com sua identidade. Como o designer de ambientes poderá contribuir no arranjo das 

residências atuais mantendo a identidade deste usuário? 

O lar, local de abrigo e segurança, é o espaço mais fácil de realizarmos a leitura de como andam 

nossos verdadeiros valores. Espaços antes sem muita ordem, sem divisões de cômodos, sem móveis 

e objetos demonstravam prioridade da vida social pela íntima. Com o passar do tempo, o espaço do 

lar já possuía configurações coerentes com suas funções. Após a Revolução Industrial, separada do 

trabalho, a casa obteve grandes oportunidades de se tornar um verdadeiro lar, por adquirir naquele 

instante um significado apenas privado. A figura feminina contribuiu para que esse espaço tomasse a 

imagem de maior refinamento, no que diz respeito a intimidade e identidade. Entretanto, a ideia de 

consumo, consagrada pela industrialização, permitiu que esses mesmos fossem transformados em 

aparência. Os objetos tomaram lugar do indivíduo e o 'ter' passou a ser sinônimo de ser 'alguém'. A 

industrialização serviu para o desenvolvimento tecnológico e a ideia de eficiência no lar também foi 

considerada.  
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A noção de sustentabilidade vem se tornando mais consciente nas últimas décadas e contribui para 

que a percepção de que é necessário haver uma mudança na forma de consumir e descartar. Além 

da sustentabilidade do estilo de vida, essa reflexão aponta a importância da sustentabilidade 

cultural, relacionada à identidade individual e social. Nesse sentido, será necessário buscar 

reconhecer e entender as diferenças, isto é, sair de padrões e identificar-se com aquilo que somos e 

de que necessitamos. A conduta consumista precisará ser avaliada.  

É um desafio para o designer de ambientes projetar ambientes residenciais, principalmente os de 

alto padrão, coerentes com a identidade de seus usuários. Esses usuários possuem alto poder 

aquisitivo para consumir muito, além de necessitarem transferir para o objeto sua afirmação para a 

sociedade. Por estarem num estado de ilusão, não conseguem perceber os impactos causados pelo 

consumo. Não conseguem associar o consumo com seu descarte. Suas residências evidenciam essa 

realidade. As reflexões de Morin (2003) são importantes de serem consideradas aqui, em que a 

abertura do ser humano para uma convivência menos violenta e mais solidária talvez seja o caminho 

para um mundo mais sustentável. "Nós estamos numa aventura desconhecida, repito, o problema é 

ter um mínimo de consciência, um mínimo de autocrítica, um mínimo de lucidez e, sobretudo, um 

máximo de abertura para o outro" (MORIN, 2003, p. 62).  

Talvez o caminho que o designer de ambientes poderá construir para auxiliar no objetivo sustentável 

será projetar espaços de maior identidade, pelo fato de que, com maior identidade, haverá maior 

sensação de pertencimento e, por fim, menores possibilidades de consumo e de descarte. Para lidar 

com esse desafio, primeiro, o profissional necessitará convencer-se de que ideias de bem estar 

sustentável são possíveis e desejadas. Segundo, precisará saber desenvolver novas abordagens 

projetuais, que não seja baseadas na aquisição de somente materiais e objetos novos nos arranjos de 

ambientes. O designer de ambientes pode especificar materiais que atendam a um ciclo de vida 

sustentável, desempenhando, dessa forma, um importante papel como formador de opinião. No 

entanto, é necessário que o sistema de produção ofereça também opções interessantes e acessíveis, 

que sejam viáveis na execução de um projeto.  

Outro aspecto essencial a ser destacado refere-se ao desenvolvimento de uma capacidade de análise 

critica por parte do designer (e do estudante de design): é necessário realizar uma leitura subjetiva 

das necessidades do usuário para formular uma linguagem conceitual coerente. Isso fará com que 

ambientes projetados estejam de acordo com os valores imateriais do usuário. Por fim, precisará 
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aprender a buscar, respeitar e aplicar objetos do usuário, existentes e de estima. Para tanto precisará 

ser criativo, ter tempo para tomar decisões coerentes e diferenciadas para cada usuário e não dar 

extrema vazão às ideias prontas de consumo. 

Nesse sentido, por fim, reforça-se a importância de trazer para o Ensino do Design de 

ambientes/inteiores uma análise crítica do conceito de bem-estar, promovendo a reflexão do aluno 

sobre as escolhas projetuais. Disciplinas como práticas projetuais e metodologia de design, podem 

incluir conteúdos relacionados à bem-estar e sustentabilidade; estratégias/materiais e opções de 

projeto para promover espaços flexíveis e com longos ciclos de vida; ferramentas relacionadas à 

análise de valores dos usuários e suas necessidades latentes, dentre outros. 

5 REFERÊNCIAS 

BAUMAN, Z. Amor líquido. Sobre a fragilidade das relações humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 

BRITO, Marilda Elizardo ( coord.) A vida cotidiana no Brasil moderno: a energia elétrica e a sociedade brasileira 
( 1880-1930). Rio de Janeiro: Editora Centro Memória da Eletricidade no Brasil, 2001. 

CARDOSO, Rafael. Uma introdução à história do Design. São Paulo: Blücher, 2004. 

CERTEAU, Michael de. A invenção do cotidiano. Tradução: Ephraim Ferreira Alves. São Paulo: Vozes, 1994.  

FORTY, Adrian. Objetos de desejo: Design e sociedade desde 1750. São Paulo: 

Cosacnaify, 2007. 

KRUCKEN, Lia. Competências para o Design na sociedade contemporânea. In: De Moraes, D.; Krucken, L.. (Org.). 
Design e Transversalidade. 1 ed. Belo Horizonte: Santa Clara, 2008, v. 1. 

____________  A re-descoberta do lugar e do artesanato. In: Albino, C. (ed.) 2012. Editoria - Design, 
Artesanato & Indústria). Guimarães: Fundação Cidade de Guimarães, v. 1, p. 22-30, 2012. 

MANZINI, Ezio; VEZZOLI, Carlo. O desenvolvimento de produtos sustentáveis: os requisitos ambientais dos 
produtos industriais. São Paulo: EDUSP, 2002. 

MORIN,Edgar; WULF, Christoph. Planeta: a aventura desconhecida. Tradução Pedro Goergen. São Paulo: 
Editora UNESP, 2003. 

RIBEIRO, Sônia M. A; PUTTINI, Ustani P.  Sala e quarto: evolução e tendências no contexto arquitetura e design 
de ambientes. Um olhar sobre a capital mineira. In: P&E- Encuentro Latinoamericano de Diseño, 4, 2009, 
Buenos Aires. 

RYBCZYNSKI, Witold. Casa: pequena história de uma ideia. Tradução de Betina Von Staas. Rio de Janeiro: 
Editora Record, 2002. 

 
 

429



 
 
 
 

	  

O	  design	  a	  serviço	  do	  social:	  inserção	  do	  design	  processual	  na	  educação	  
de	  base	  

	  
The	  design	  to	  serve	  the	  social:	  insertion	  of	  process	  design	  in	  basic	  education	  

	  

ZORZAL,	  Iara	  D’Ávila	  
Mestranda em Design, UEMG, iarazorzal@gmail.com 

LANA,	  Sebastiana	  Luiza	  Bragança	  
Doutora em Química, UEMG, sebastiana.lana@gmail.com 

TRISKA,	  Ricardo	  
Doutor em Engenharia de Produção, UFSC, ricardo.triska@gmail.com	  

	  

	  
RESUMO	  	  
Este	   artigo	  aborda	  a	  posição	  do	  design	  e	  da	  educação	   frente	  à	  evolução	  da	  Humanidade.	   Em	   face	  de	  novos	  
pensamentos	  e	   conscientizações,	   levanta-‐se	  a	   importância	  do	  design	  agir	  de	   forma	  processual	   e	  não	  apenas	  
projetual,	  assumindo	  que	  o	  pensar	  e	  fazer	  design	  deve	  transcender	  à	  sua	  original	  condição	   industrial:	   forma-‐
função.	   	   Complementando,	   discorre-‐se	   sobre	   a	   cristalização	   do	   sistema	   escolar	   atual,	   questionando	   sua	  
capacidade	   de	   preparar	   os	   cidadãos	   para	   o	  mundo	   futuro.	   Ao	   se	   estabelecer	   uma	   comparação	   entre	   essas	  
áreas,	  considerando-‐se	  a	  importância	  dessas	  para	  a	  prospecção	  de	  uma	  sociedade	  justa,	  discute-‐se	  associar	  o	  
design	  ao	  ensino,	  em	  uma	  tentativa	  de	  proporcionar	  uma	  forma	  de	  aprendizado	  sistêmica	  e	  transversal.	  Sendo	  
efetiva,	   poderá	   contribuir	   para	   que	   a	   escola	   rompa	   as	   barreiras	   em	   relação	   ao	   mundo,	   ultrapassando	   os	  
modelos	  instalados	  até	  então.	  
PALAVRAS-‐CHAVE	   :	  design	  processual,	  design	  thinking,	  sistema	  de	  ensino,	  mundo	  complexo,	  aprendizagem	  
sistêmica.	  
	  
	  
ABSTRACT	  	  
This	  article	  discusses	  the	  position	  of	  design	  and	  education	  forward	  the	  evolution	  of	  humanity.	  In	  the	  face	  of	  new	  
thoughts	  and	  realizations,	  rises	  the	  importance	  of	  design	  process	  act	  and	  not	  just	  project,	  assuming	  the	  thinking	  
and	  doing	  design	  must	  transcend	  its	  original	  industrial	  condition:	  form	  and	  function.	  Complementing	  if	  talks	  on	  
the	  crystallization	  of	  the	  current	  school	  system,	  questioning	  their	  ability	  to	  prepare	  citizens	  for	  the	  future	  world.	  
By	  establishing	  a	  comparison	  between	  these	  areas,	  considering	  it	  is	  the	  importance	  of	  these	  to	  prospect	  of	  a	  just	  
society,	  it	  is	  argued	  link	  the	  design	  to	  education,	  in	  an	  attempt	  to	  provide	  a	  form	  of	  systemic	  and	  cross-‐learning.	  
Being	  effective,	  may	  contribute	  to	  the	  school	  break	  barriers	  to	  the	  world,	  surpassing	  the	  models	  installed	  so	  far.	  
KEY-‐WORDS	  :process	  design,	  design	  thinking,	  education	  system,	  complex	  world,	  systemic	  learn.	  

1	  INTRODUÇÃO	  

Em	   vista	   da	   perceptiva	   evolução	   Humana	   e	   da	   complexidade	   do	   mundo	   atual,	   constata-‐se	   uma	  

filosófica	  evolução	  da	  forma	  de	  se	  conceber	  o	  design,	  lançando-‐se	  em	  um	  movimento	  prospecto	  dos	  

projetos	   arraigados	   à	   forma	   e	   função,	   para	   processos	   com	   interesses	   sociais.	   Mesmo	   que	   esta	  
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concepção	  ainda	  não	  tenha	  ultrapassado	  uma	  fina	  camada	  da	  comunidade	  de	  designers,	  os	  quais	  já	  

atingiram	   a	   consciência	   de	   um	   universo	   além	   da	   indústria,	   se	   embrenha	   entre	   vários	   setores	  

distintos,	   utilizando-‐se	   de	   sua	   capacidade	   transversal	   e	   sistêmica	   para	   auxiliar	   em	   criações	   e	  

desenvolvimentos	  sociais.	  

Relacionando-‐se	  diretamente	  com	  os	  avanços	  sociais	  articulados	  por	  seus	  pilares,	  a	  educação	  deveria	  

formar	   cidadãos	   com	   capacidade	   crítica	   e	   de	   inovação.	   Importante	   na	   fundamentação	   do	  

discernimento	  e	  da	   consciência	  de	  mundo,	  o	   sistema	  de	  ensino	  deve	  acompanhar	  a	   complexidade	  

que	  engloba	  a	  atual	  condição	  histórica	  da	  humanidade,	  de	   forma	  a	  cumprir	   sua	   função	  primordial:	  

permitir	  o	  máximo	  desenvolvimento	  acadêmico,	  emocional	  e	  social	  do	  potencial	  de	  cada	  indivíduo.	  A	  

escola,	  no	  formato	  atual,	  porém,	  vem	  sendo	  acusada	  de	  manter-‐se	  estruturalmente	  engessada	  desde	  

sua	   concepção,	   durante	   o	   estabelecimento	   da	   Revolução	   Industrial.	   Essa	   constatação	   mostra-‐se	  

preocupante,	  considerando	  que	  se	  educa	  para	  o	   futuro,	  de	   forma	  que	  uma	  criança	  ao	  se	   iniciar	  na	  

escola,	   só	   será	   participante	   ativa	   da	   sociedade	   em	   cerca	   de	   doze	  ou	  quinze	   anos,	   dependendo	  da	  

maioridade	   legal	   de	   seu	   Estado.	   Considerando	   a	   velocidade	   das	   mudanças	   tecnológicas	   e	   sociais,	  

torna-‐se	   admissível	   questionar	   como	   se	   encaixará	   a	   atual	   educação	   na	   sociedade	   do	   futuro,	   se	  

atualmente	  ela	  já	  se	  expõe	  defasada.	  

Diante	  disso,	   destaca-‐se	   a	   inserção	  do	  design	  na	  educação	  de	  base,	   trabalhando	  diretamente	   com	  

crianças	   e	   professores	   em	   escolas	   comuns,	   com	   o	   intuito	   de	   promover	   um	   novo	   sistema	   de	  

aprendizado	   pautado	   no	   design	   processual.	   Intenta-‐se,	   então,	   discutir	   projetos	   que	   para	   uma	  

discussão	   de	   como	   suas	   aplicações	   podem	   assistir	   na	   formação	   de	   cidadãos	   para	   uma	   sociedade	  

futura,	  ainda	  desconhecida	  por	  nós,	  mas	  ligeiramente	  passível	  de	  previsão.	  Dessa	  forma,	  apresenta-‐

se	   um	   estudo	   do	   Design	   to	   Improve	   Life	   Education,	   expondo	   a	   capacidade	   que	   esta	   ferramenta	  

demonstra	  na	   contribuição	   à	   inovação	  da	  educação	  de	  base.	   Tal	   análise	  objetiva	   apontar	  o	  design	  

como	  uma	  processo	  criativo,	  transversal	  e	  sistêmica,	  capaz	  de	  ser	  utilizado	  em	  processos	  puramente	  

sociais,	   sem	   necessariamente	   passar	   pela	   concepção	   de	   novos	   produtos	   físicos.	   Nesse	   caso,	   a	  

aplicação	  do	  design	  tem	  por	  finalidade	  a	  criação	  de	  serviços	  e	  relacionamentos	  interculturais.	  

2	  INCONCEBÍVEL	  MUNDO	  NOVO:	  QUANDO	  O	  VINTAGE	  É	  PREJUDICIAL	  

Complexidade	  é	  uma	  palavra	  forte	  e	  muitas	  vezes	  utilizada	  em	  seu	  sentido	  superficial,	  pensar	  em	  um	  

mundo	   complexo	   é	   muito	   mais	   do	   que	   o	   tratar	   como	   um	   ambiente	   repleto	   de	   informações	   e	  
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situações	   que	   se	   entrelaçam	   (MORAES,	   2013).	   É	   conscientizar-‐se	   de	   sua	   disformidade	   fluída	   e	  

variável,	  de	  seus	  incontáveis	  entrelaçamentos	  óbvios	  e/ou	  impensáveis,	  de	  sua	  capacidade	  evolutiva	  

e	   destrutiva,	   de	   sua	   unicidade	   fundamentada	   no	   encaixe	   de	   todas	   as	   micro	   e	   macro	   partículas	  

existentes,	  de	  suas	  diversas	   realidades	  que	  convergem	  na	   formação	  de	  uma	  única,	  etc.	   (CARDOSO,	  

2012;	  MORAES,	  2013;	  MORIN,	  2007).	  É,	  portanto,	   compreender	  que	  não	   se	  pode	  contar	   com	  uma	  

linearidade	   uniforme	   no	  momento	   de	   definir	   padrões,	   aplicar	   ações	   governamentais,	   ou	   decidir	   o	  

melhor	  combustível	  para	  alimentar	  a	  humanidade	  (CARDOSO,	  2012;	  MORAES,	  2013;	  MORIN,	  2007).	  

O	  discernimento	  sobre	  o	  verdadeiro	  mundo	  complexo,	  composto	  de	  diversas	  dimensões	  e	  realidades	  

múltiplas,	   vem	  sendo	  exigido	  desde	  a	  decisão	  de	  valer-‐se	  da	  mecânica	  quântica	  para	  despontar	  as	  

variáveis	   tecnológicas	   a	   níveis	   inimagináveis	   (MORAES,	   2013).	   A	   interligação	   proporcionada	   pela	  

atividade	   de	   corajosos	   e	   visionários,	   trouxe	   a	   verdadeira	   forma	   do	   mundo,	   desmascarando	   os	  

ideários	  governamentais,	  pautados	  na	  separação	  política	  e	  geográfica	  que	  justifica	  uma	  decisão	  local	  

a	   parte	   do	   global	   (CARDOSO,	   2012;	   TOFFLER,	   1980).	   Perceber	   que	   uma	   única	   ação	   é	   capaz	   de	  

provocar	  reações	  em	  diversas	  realidades,	  e	  que	  não	  existe	  igualdade	  verdadeira	  em	  um	  país,	  quando	  

apenas	  esse	  apresenta	  uma	  boa	  distribuição	  de	  renda	  em	  detrimento	  de	  outros	  que	  sofrem	  abaixo	  

da	   linha	   da	   pobreza,	   tem	   se	   tornado	   crucial	   para	   conceber	   um	   novo	   futuro	   (DESAULNIERS,	  

1997;MORIN;	  WULF,	  2002;	  SANTOS,	  2001).	  De	  certo	  essa	  ideia	  não	  é	  nova,	  mas	  atualmente	  ela	  inicia-‐

se	   na	   ultrapassagem	   do	   “mundo	   das	   ideias”,	   podendo	   se	   converter	   em	   algo	   tangível	   (CARDOSO,	  

2012;	  TOFFLER,	  1980).	  

As	  soluções	  antigas,	  que	  tratam	  cada	  problema	  separado	  de	  um	  todo,	  considerando	  apenas	  variáveis	  

calculáveis	  a	  partir	  da	  concepção	  da	  existência	  de	  uma	  homogeneidade	  e	  linearidade	  inabalável,	  se	  já	  

podiam	   ser	   questionadas,	   hoje	   se	   tornaram	   um	   verdadeiro	   disparate	   (CARDOSO,	   2012;	   MORAES,	  

2013;	  TOFFLER,	  1980).	  Entendidos	  dessa	  insensatez,	  alguns	  designers	  iniciam	  uma	  trilha	  que	  se	  afasta	  

de	  sua	  base	  unicamente	  industrial	  (CARDOSO,	  2012;	  PEREIRA	  et	  al,	  2011).	  Formados	  a	  partir	  de	  uma	  

visão	   sistêmica,	   esses	  profissionais	   encontram	  um	  paradoxo	  no	   cumprimento	  de	   suas	   tarefas,	  pois	  

não	  analisavam	  o	  sistema	  como	  um	  todo,	  mas	  somente	  o	  microssistema	  no	  qual	  a	  empresa	  e	  seus	  

consumidores	  se	  encontravam	  (PAPANEK,	  1995;	  THACKARA,	  2005).	  	  

Surge,	   então,	   o	   questionamento	   de	   como	   continuar	   a	   projetar	   para	   um	   mercado	   que	   exige	   um	  

crescente	  nível	  de	  consumo	  para	  manter-‐se	  estável,	  se	  o	  mundo	  se	  encontra	  diferente	  do	  que	  era	  no	  

final	  do	  sec.	  XVIII	  e,	  atualmente,	  seus	  produtos	  entulham-‐se	  em	  lixões	  (CARDOSO,	  2012;	  PAPANEK,	  
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1995;	   THACKARA,	   2005).	   	   Abriu-‐se	   assim,	   para	   a	   conscientização	   de	   que	   não	   são	   os	   objetos	   que	  

devem	   ser	   tratados	   como	   projetos	   de	   design,	   mas	   sim	   o	   complexo	   exigente	   de	   uma	   produção	  

crescente	   (PAPANEK,	  1995).	  Coube,	  aos	  designers,	  ampliarem	  a	  sua	  concepção	  de	  sistema	  de	   local	  

para	  global	  e	  superar	  suas	  atividades	  projetistas,	  concebendo	  suas	  ações	  como	  processos	  (CARDOSO,	  

2012;	  PAPANEK,	  1995).	  

A	   conformação	   do	   design	   processual	   em	   detrimento	   do	   projetual	   é	   apresentada	   como	   necessária	  

para	  a	  evolução	  dessa	  ciência,	  pois	  lhe	  permite	  progredir	  para	  além	  de	  produtos	  físicos,	  concebendo	  

serviços,	   gestões	   e	   relacionamentos	   (BROWN,	  2010;	  CARDOSO,	  2012).	  Nota-‐se,	   aqui,	   que	  o	  design	  

como	  processo	  tem	  origem	  no	  design	  thinking,	  metodologia	  que	  expõe	  como	  alcançar	  um	  completo	  

e	   profundo	   pensamento	   de	   design,	   alterando	   a	   concepção	   de	   “projetar	   para”	   para	   “realizar	   com”	  

(NITZSCHE,	   2008;	   THACKARA,	   2005).	   Porém,	   pela	   forte	   ligação	   do	   design	   thinking	   com	   o	   universo	  

empresarial,	  optou-‐se	  por	  utilizar	  a	  nomenclatura	  design	  processual,	  afastando-‐se	  do	  cunho	  lucrativo	  

e	  aproximando-‐o	  de	  realizações	  sociais.	  

O	   apego	   ao	   passado,	   portanto,	   tem	   se	   mostrado	   prejudicial	   ao	   acompanhamento	   das	   evoluções	  

palpitantes	   (MORAES,	   2013;	   TOFFLER,	   1980).	   No	   entanto,	   não	   se	   trata	   de	  movimentos	   sociais,	   os	  

quais	  precisam	  reviver	  os	  tempos	  estimados	  reutilizando	  roupas	  e	  acessórios	  de	  décadas	  passadas,	  

mas	  sim	  da	  insistência	  em	  manter	  as	  ações	  e	  decisões	  de	  peso	  social	  arraigadas	  ao	  formato	  unilateral	  

(MORAES,	   2013;	   TOFFLER,	   1980).	   Considerando	  o	   vintage	   como	  a	   reutilização	  de	   algo	  do	  passado,	  

pode-‐se	  tomar	  a	  escola	  como	  um	  constante	  movimento	  vintage,	  que	  reafirma	  um	  conceito	  de	  ensino	  

secular	   (ARANHA,	   1990;	   ROBINSON,	   1999).	   Arraigada	   à	   noção	   do	   tradicional,	   como	   algo	   sólido,	  

sedimentado	  e	  infringível,	  mantem-‐se	  estratificada	  em	  suas	  concepções	  fabris,	  produzindo	  cidadãos	  

de	  forma	  escalar	  (CORTELLA,	  2015;	  FREIRE,	  1987).	  

A	   manutenção	   da	   escola	   como	   um	   sistema	   a	   parte	   do	   mundo,	   tem	   prejudicado	   a	   formação	   de	  

pessoas,	   que	   saem	   despreparadas	   para	   encará-‐lo	   (FONTOURA,	   2002;	   HARPER	   et	   al,	   1987).	  

Importante	  ressaltar,	  que	  apesar	  de	  tratar-‐se	  do	  ensino	  básico,	  este	  não	  é	  o	  único	  a	  sofrer	  com	  tal	  

estagnação,	  de	  forma	  que	  as	  universidades	  também	  necessitam	  rever	  suas	  formas	  de	  capacitar	  seus	  

alunos	  (GUERRA,	  2004;	  MORAES,	  2013).	  Há,	  portanto,	  um	  vácuo	  entre	  o	  que	  a	  criança	  percebe	  nas	  

ruas,	   casas	  e	   redes,	  e	  o	  que	  ela	   recebe	  na	  escola	   (HARPER	  et	  al,	   1987;	  PERRENOUD,	  1999;	  PILLET;	  

PILLET,	  1996).	  
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À	   realidade	  percebida,	  o	  biólogo	   Jakob	  von	  Uexküll,	  em	  1909,	  deu	  o	  nome	  de	  umwelt,	  que	  seria	  a	  

capacidade	   que	   uma	   espécie	   tem	   de	   receber	   informações	   e	   agir	   em	   conformidade	   dentro	   de	   um	  

sistema	  específico	   (CORTEZ,	  2012;	  QUEIROZ,	  2010).	  Ao	  nível	   comunicacional	  e	   semiótico,	  define-‐se	  

que,	  devido	  à	  singularidade	  humana,	  cada	  pessoa	  tem	  o	  seu	  umwelt	  específico,	  de	  forma	  a	  absorver	  

e	   reagir	  ao	  mundo	  assimilado	   (QUEIROZ,	  2010;	  ROTH,	  1999).	  Defende-‐se,	   também,	  que	  o	  umvelt	  é	  

passível	  de	  evolução	  ou	  involução,	  podendo	  ser	  estendido	  ou	  retraído	  de	  acordo	  com	  as	  vivências	  de	  

cada	  ser	  (ROTH,	  1999).	  Esse	  progresso	  pode	  tanto	  dar-‐se	  por	  meio	  da	  tecnologia,	  a	  partir	  da	  qual	  os	  

gadgets	   permitem	   ao	   ser-‐humano	   perceber	   e	   operar	   de	   formas	   totalmente	   diversas	   no	   mundo,	  

tangível	   ou	   virtual,	   bem	   como	   pela	   compreensão	   e	   absorção	   de	   novas	   formas	   culturais	   (CORTEZ,	  

2012;	  QUEIROZ,	  2010;	  ROTH,	  1999).	  	  

A	   partir	   da	   compreensão	   apresentada,	   levanta-‐se	   o	   questionamento	   de	   qual	   realidade	   vem	   sendo	  

trabalhada	   nas	   escolas	   e	   se	   elas	   são	   passíveis	   de	   expandir	   a	   consciência	   de	   seus	   constituintes.	   É	  

possível,	  inclusive,	  tratar	  o	  ambiente	  escolar	  como	  um	  umwelt	  encruado,	  no	  qual	  apenas	  a	  recepção	  

é	  tratada	  como	  possível	  e	  a	  reação	  é	  oprimida	  (ARANHA,	  1990;	  ROBINSON,	  1999).	  O	  impedimento	  do	  

aluno	  agir	  juntamente	  ao	  professor	  na	  concepção	  de	  sua	  própria	  sabedoria,	  o	  inibe	  em	  desenvolver	  

um	  verdadeiro	  umvelt	  dentro	  da	  escola,	  tornando	  esse	  ambiente	  averso	  a	  sua	  realidade	  (HARPER	  et	  

al,	  1987;	  ROTH,	  1999).	  Provoca-‐se,	  assim,	  um	  afastamento	  do	  ensino	  escolar	  com	  o	  aprendizado	  para	  

o	  mundo,	  desestimulando	  e	  engessando	  o	  processo	  educativo	  (CORTELLA,	  2015;	  FREIRE,	  1983).	  	  

Em	   busca	   de	   expandir	   o	   umvelt,	   do	   aluno,	   professor	   e	   instituição,	   é	   necessário	   desapegar-‐se	   do	  

tradicional	  (FLORIDA,	  2003).	  Trata-‐se,	  porém,	  de	  muito	  mais	  do	  que	  entrelaçar	  o	  universo	  escolar	  ao	  

mundo	   externo,	   é	   necessário	   que	   não	   exista	   a	   concepção	   de	   exterior	   e	   interior,	   tudo	   deve	   ser	  

compreendido	  como	  um	  único	  sistema	  fluído	  e	  correlacionado	  (HARPER	  et	  al,	  1987;	  FREIRE,	  1983).	  

Somente	   ao	   aplicar-‐se	   uma	   consciência	   das	   transmutações	   físicas	   e	   sociais	   ao	   sistema	   de	  

aprendizado,	   que	   irá	   iniciar-‐se	   uma	   verdadeira	   preparação	   para	   coabitar	   no	   paradigma	   vigente	  

(MORAES,	   2013;	   FONTOURA,	   2002).	   Espera-‐se,	   assim,	   que	   ao	   se	   atualizar	   a	   escola,	   base	   de	   toda	  

sociedade,	  o	  “mundo	  novo”	  seja	  de	  fato	  concebido	  por	  toda	  humanidade	  (FONTOURA,	  2002;	  FREIRE,	  

1983;	  ROBINSON,	  1999).	  
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3	  O	  DESIGN	  PENSADO	  PARA	  MELHORAR	  A	  VIDA	  E	  A	  EDUCAÇÃO	  

Em	   vista	   da	   complexidade	   do	  mundo,	   das	   evoluções	   tecnológicas	   e	   dos	   problemas	   recorrentes	   de	  

uma	  destemida	  e	  inconsequente	  industrialização,	  concebeu-‐se	  o	  Design	  to	  improve	  life	  (DIL)i.	  Dotado	  

da	   conscientização	   de	   que	   o	  mundo	   não	   precisa	   de	  mais	   uma	   xícara	   branca,	   Denmark	   idealizou	   e	  

concretizou	   o	   DIL,	   uma	   organização	   dinamarquesa,	   de	   alcance	   global,	   que	   visa	   inspirar;	   educar	   e	  

engajar	  pessoasii.	  	  	  

Com	  seus	   ideais	  bem	  explícitos,	  essa	   ferramenta,	   acredita	  na	  difusão	  do	  pensar	  e	   fazer	  design	  por	  

todas	   as	   áreas,	   reconhecendo	   que	   existem	   melhoras	   passíveis	   da	   ação	   do	   designer	   em	   qualquer	  

estância	   da	   vida	   humana	   (DESING	   TO	   IMPROVE	   LIFE	   EDUCATION,	   2012).	   Assim	   como	   diversos	  

pensadores,	  a	  equipe	  do	  DIL	  crê	  na	  disseminação	  do	  processo	  de	  design	  por	   todas	  as	  pessoas	  que	  

assumam	   seus	   potenciais	   criativos	   e	   estejam	  dispostas	   a	   realizarem	  mudanças	   reais	   para	   e	   com	   a	  

sociedade	   (BROWN,	   2010;	   MORIN,	   2007,	   MANZINI,	   2008;	   DESING	   TO	   IMPROVE	   LIFE	   EDUCATION,	  

2012).	  

Diante	  das	  possibilidades	  de	  aplicação	  do	  design,	   ramificou-‐se	  o	  programa	  apresentado	  em	  alguns	  

projetos,	   entre	  os	  quais	   destaca-‐se	  o	  Design	   to	   improve	   life	   education	   (DILE)iii.	  Esse	  é	   apresentado	  

através	   de	   uma	   bússola,	   que	   destaca	   todas	   as	   fases	   do	   processo,	   sugerindo	   sua	   utilização	   na	  

conformação	   de	   um	   novo	   sistema	   educacional	   (DESIGN	   TO	   IMPROVE	   LIFE	   EDUCATION,	   2012).	   Em	  

conformidade	   com	   suas	   filosofias	   apresentadas,	   todas	   as	   ferramentas	   são	   disponibilizadas	  

gratuitamente,	   sendo	   capacitadas	   a	   auxiliar	   na	   aplicação	   do	  design	   thinking,	   semeando	   uma	   nova	  

cultura	  de	  resolução	  de	  problemasiv.	  	  

A	   ferramenta	  é	  autoexplicativa,	   exibida	  de	   forma	  minuciosa	  e	  excepcional,	   e	  apesar	  de	  apresentar	  

uma	  funcionalidade	  interativa,	  pode	  ser	  baixada	  em	  pdf,	  não	  sendo	  necessário	  o	  uso	  exclusivamente	  

onlinev.	  É	  dividida	  em	  quatro	  fases,	  as	  quais	  seguem	  uma	  subdivisão	  em	  três	   formas	  de	  ação	  e	  um	  

resumo,	   destinado	   à	   revisão	   do	   que	   foi	   aprendido	   e	   concebido,	   verificando	   novas	   possibilidades	  

antes	   de	   seguir	   com	  o	   programa	   (DESING	   TO	   IMPROVE	   LIFE	   EDUCATION,	   2012).	   Além	  das	   etapas,	  

definem-‐se	  três	  métodos	  avaliativos,	  conforme	  exibido	  nas	  tabelas	  1	  e	  2.	  
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Tabela	  1:	  Apresentação	  das	  fases	  e	  subfases	  do	  programa	  Design	  to	  improve	  life	  education	  

Fases	   Subfases	  

Preparação	  

explorar	  
organizar	  
escolher	  
revisar	  

Percepção	  

pesquisar	  
analisar	  
descrever	  
revisar	  

Prototipação	  

desenvolver	  
formar	  
testar	  
revisar	  

Produção	  

coletar	  
comunicar	  
produzir	  
revisar	  

Fonte:	  do	  autor	  

Tabela	  2:	  Definição	  do	  que	  deve	  ser	  avaliado	  pelos	  professores	  

Ferramentas	  e	  
parâmetros	   Correspondentes	  

Forma	   Design	  
Impacto	   to	  improve	  
Contexto	   Life	  

Fonte:	  do	  autor	  

A	   partir	   das	   tabelas	   1	   e	   2,	   percebe-‐se	   que	   apesar	   do	   programa	   DIL	   comprometer-‐se	   com	   outras	  

ciências,	   o	   design	   se	   faz	   muito	   presente	   e	   com	   alto	   grau	   de	   importância	   no	   resultado	   final	   do	  

trabalho.	  Verifica-‐se,	  portanto,	  que	  o	  DILE	  propõe	  a	  inserção	  do	  design	  como	  disciplina	  e/ou	  auxiliar	  

disciplinar	  no	  ensino	  básico,	  e	  não	  como	  pedagogia	  ou	  filosofia.	  

Importante,	  destacar	  também	  que	  a	  bússola	  do	  DILE,	  assim	  como	  em	  outras	  ferramentas	  de	  design	  

thinking	   (BROWN,	  2010;	  NITZSCHE,	  2010),destaca	  o	  usuário	  como	  ser	   fundamental	  do	  processo	  de	  

desenvolvimento.	   Como	   representatividade	   dessa	   importância	   o	   usuário	   encontra-‐se	   presente	   no	  

centro	  do	  instrumento,	  como	  apresentado	  na	  figura	  1.	  
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Figura	  1:	  Bússula	  do	  Design	  to	  improve	  life	  education	  

	  
Fonte:	  DESIGN	  TO	  IMPROVE	  LIFE.	  Disponível	  em	  <http://designtoimprovelifeeducation.dk/en/content/compass>	  acessado	  

em	  28	  junho	  de	  15	  

A	   partir	   dos	   estudos	   sobre	   a	   ferramenta	   estudada,	   percebe-‐se	   que	   a	   centralização	   no	   usuário,	  

durante	  a	  aplicação	  dessa	  bússola	  à	  educação	  fundamental,	  pode	  se	  dar	  de	  duas	  formas.	  	  

A	  primeira	  ocorre	  quando	  o	  professor	   se	  auxilia	  do	  pensamento	  sistêmico	  do	  design,	  exposto	  pelo	  

programa,	  ao	  preparar	  a	  aula,	  concebendo	  cada	  aluno	  como	  um	  usuário,	  bem	  como	  o	  grupo,	  como	  

outro.	  Sendo	  assim,	  faz-‐se	  necessário	  que	  o	  docente	  considere	  as	  variáveis	  a	  partir	  da	  compreensão	  

de	  cada	  aluno	  como	  ser	  singular,	  e	  da	  turma	  como	  um	  ser	  fluído	  e	  complexo.	  Para	  esse	  momento,	  

afilar-‐se	  à	  transversalidade	  do	  design,	  pode	  ser	  útil,	  capacitando-‐se	  a	  desenvolver	  assuntos	  diversos	  

que	  possam	  reforçar	  o	  currículo	  tradicional,	  atraindo	  mais	  atenção	  e	  exaltação	  ao	  ato	  de	  aprender.	  

A	  segunda	  maneira	  de	  desenvolver	  a	  focalização	  no	  usuário	  apresenta-‐se	  quando	  o	  professor	  utiliza	  

da	   bússola	   em	   si	   para	   ensinar.	   Nessa	   situação,	   define-‐se	   o	   tema	   a	   ser	   trabalhado	   e	   a	   cada	   etapa	  

aprofunda-‐se	   no	   mesmo,	   buscando	   um	   resultado	   tangível,	   que	   pode	   se	   dar	   por	   um	   projeto	   de	  

produto	  ou	  serviço	  e/ou	  por	  uma	  produção	  textual	  acadêmica	  ou	  literária,	  a	  partir	  da	  compreensão	  

do	   tema	  ensinado.	  A	  centralização	  do	  usuário,	  no	  caso	   idealizado,	  proporciona	  o	  entendimento	  do	  

outro,	   o	   porquê	   de	   suas	   necessidades;	   temores;	   crenças;	   etc.,	   permitindo	   a	   desnarcilização	   do	  

estudante,	  que	  aprende	  a	  focalizar	  em	  um	  outro	  alguém,	  descobrindo	  o	  verdadeiro	  sentido	  do	  social.	  

Esta	   forma	   de	   ensino,	   permite	   também,	   o	   aprendizado	   da	   convivência	   com	   o	   próximo	   e	   suas	  

diferenças,	  considerando	  que	  a	  maior	  parte	  dos	  trabalhos	  são	  desenvolvidos	  em	  grupo.	  
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4	  ADMIRÁVEIS	  MUDANÇAS	  

Diante	   da	   apresentação	   do	   DILE,	   coloca-‐se	   o	   design	   em	   uma	   posição	   desejada	   (PAPNEK,	   1995),	  

utilizando	   de	   sua	   capacidade	   processual	   para	   atender	   e	   enriquecer	   núcleos	   e	   sistemas	   sociais	  

(DESING	   TO	   IMPROVE	   LIFE	   EDUCATION,	   2012).	   O	   surgimento	   de	   programas,	   como	   esse,	   que	  

carregam	   a	   utopia	   de	   um	   mundo	   melhor,	   posicionam	   seus	   fundadores	   e	   membros	   ativos	   como	  

responsáveis	  pela	  criação	  de	  um	  efeito	  dominó	  de	  expansão	  de	  consciência	  (MORAES,	  2013).	  Cabe	  à	  

academia	   reconhecer	   suas	   potencialidades	   e,	   através	   de	   pesquisas,	   auxiliar	   nessa	   conquista	  

(FONTOURA,	  2002).	  

As	  mudanças	  já	  estão	  acontecendo,	  não	  só	  através	  do	  DILE,	  como	  de	  outras	  escolas	  e	  programas	  que	  

enxergam	  no	  ensino	  a	  possibilidade	  para	  a	  conquista	  de	  uma	  sociedade	  mais	   justa.	  Entre	  diversos,	  

vale	  citar	  o	  Projeto	  Âncora;	  a	  Nave	  e	  o	  Oi	  Cabumvi,	  projetos	  brasileiros,	  público	  e	  públicos	  privados,	  

sequencialmente.	   Esses	   transformaram	   o	   formato	   da	   realização	   do	   ensino,	   sanando	   o	   sistema	   de	  

transmissão	   unilateral	   do	   conhecimento	   e	   empoderando	   seus	   alunos	   a	   se	   tornarem	   participantes	  

ativos	   de	   sua	   aprendizagemvii.	   Aponta-‐se,	   também,	   a	   escola	   High	   Tech	   High,	   público	   privada,	  

fundamentada	  totalmente	  no	  design	  processual,	  desde	  a	  definição	  estrutural	  de	  seus	  prédios,	  até	  a	  

forma	  com	  que	  seus	  professores	  constroem	  e	  realizam	  o	  plano	  de	  aulasviii.	  Pautada	  no	  construtivismo	  

de	  Paulo	  Freire,	  e	  posicionando	  seus	  professores	  como	  designers	  da	  educação,	  a	  escola	  foi	   iniciada	  

com	   a	   intenção	   de	   se	   tornar	   um	  modelo	   bem-‐sucedido	   que	   pudesse	   ser	   replicadoix.	   Após	   quinze	  

anos,	   são	   cerca	   de	   onze	   unidades	   distribuídas,	   as	   quais	   não	   conseguem	   atender	   a	   demanda,	   pois	  

além	   de	   fornecerem	   um	   ensino	   incomum	   e	   verdadeiramente	   atualizado,	   o	   resultado	   é	  

inquestionável,	  com	  100%	  dos	  alunos,	  de	  2011,	  aprovados	  em	  universidadesx.	  

Além	   dos	   exemplos	   inseridos	   no	   ambiente	   escolar,	   tem-‐se	   a	   conscientização	   da	   importância	   da	  

criatividade,	   o	   surgimento	   de	   comunidades	   criativas	   e	   a	   proliferação	   de	   ONG’s	   (FLORIDA,	   2003;	  

PANIZZA,	  2004;	  WRIGHT;	   SPERS,	  2006).	  Realidades	  que	  podem,	  e	  devem,	   ser	  associadas	  ao	  design	  

como	   processo,	   ampliando	   suas	   capacidades	   sistêmicas	   e	   propiciando	   um	   desenvolvimento	  

transversal	   (BROWN,	   2010;	   CARDOSO,	   2010;	   MANZINI,	   2008).	   Esse,	   se	   faz	   crucial	   no	   estímulo	   às	  

interconexões	   entre	   áreas	   entendidas	   como	   díspares,	   enquanto	   (CARDOSO,	   2010;	   KRUKEN,	   2008;	  

MANZINI,	  2008),	  enquanto	  a	  visão	  holística,	  bem	  apurada,	  aumenta	  a	  capacidade	  empática	  de	  cada	  

componente	  e	  auxilia	  na	  prospecção	  de	  variáveis	  e	  seus	  resultados	  (CARDOSO,	  2010;	  KRUKEN,	  2008;	  

MANZINI,	  2008).	  	  
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Ainda	  há	  espaço	  para	  o	  otimismo,	  principalmente	  porque,	  como	  dizem	  os	  filósofos,	  é	  em	  tempo	  de	  

grandes	   tecnologias	   ou	   dificuldades	   severas	   que	   se	   constrói	   um	   ambiente	   fértil	   para	   inovações	  

sociais	   (MANZINI,	   2008).	   Se	   estiverem	   corretos,	   ao	   se	   olhar	   atentamente	   para	   as	   situações	  

paradoxais	  que	  cerceiam	  o	  mundo,	  esta	  é	  uma	  excelente	  época	  para	  a	  concepção	  de	  pensamentos	  e	  

ações	  que	  contribuam	  com	  mudanças	  expressivas	  na	  educação	  de	  base,	  abrindo	  caminhos	  tanto	  para	  

o	   crescimento	   das	   informações	   científicas,	   quanto	   da	   cidadania	   e	   solidariedade.	   (CAMPOS,	   2011;	  

FLORIDA,	  2003;	  MANZINI,	  2008).	  

5	  CONSIDERAÇÕES	  FINAIS	  

O	  mundo	   conhecido	   já	   se	   apresenta	   em	   constante	  mudança	   e	   fluidez,	   com	   inovações,	   até	   pouco,	  

impensadas,	  mas	  ainda	  com	  muito	  a	  ser	  solucionado.	  Vive-‐se	  em	  um	  momento	  muito	  parecido	  com	  

o	  iluminismo,	  época	  de	  grandes	  descobertas,	  alto	  desenvolvimento	  cultural	  e	  apreciação	  pelo	  belo,	  

ações	  que,	  por	  mais	  enriquecedoras	  e	  estimulantes	  que	  sejam,	  não	  sanam	  (assim	  como	  não	  sanaram	  

naquela	  época)	  as	  mazelas	  sociais.	  O	   futuro	  ainda	  preocupa	  e,	  assim,	  o	  otimismo	  é	  necessário.	  E	  é	  

por	   isso	  que	  acredita-‐se	  no	  design	  processual	   como	   instrumento	  útil	  ao	  alcance	  de	  uma	  sociedade	  

desejada,	  justa,	  igualitária	  e	  criativa.	  	  

Previsões	   são	   deixadas	   a	   encargo	   dos	   filósofos	   e	   profetas	   e	   a	   esse	   artigo	   basta	   apenas	   a	  

compreensão	  do	  hoje	  e	  do	  que	  precisa	  ser	  aprimorado.	  De	  certo	  a	  educação	  ainda	  está	  muito	  aquém	  

do	  esperado	  e	  o	  design,	   apesar	  de	   acompanhar	   a	   evolução	  da	  humanidade,	   também	   tem	  muito	   a	  

aprofundar	  em	  quesitos	  sociais.	  Todo	  um	  esforço	  deve	  ser	  desprendido	  por	  parte	  dos	  formadores	  da	  

consciência	  crítica,	  seja	  na	  fundamentação	  ou	  em	  nível	  acadêmico,	  ficando	  a	  encargo	  dos	  docentes	  

realizar	   manobras	   diversas	   para	   que	   isso	   ocorra.	   Por	   outro	   lado,	   a	   responsabilidade	   não	   pesa	  

unicamente	   entre	   os	   professores,	   sendo	   necessários	   esforços	   de	   governantes	   e	   dos	   próprios	  

cidadãos,	  que	  assim	  como	  os	  designers,	  podem	  contribuir	  na	  construção	  de	  uma	  diferenciada	  forma	  

de	  ensino.	  

É	  possível	  perceber	  que	  o	  design	  como	  processo,	  demonstra	  um	  largo	  potencial	  criativo	  e	   inovador	  

capaz	  de	  auxiliar	  em	  articulações	  sociais,	  empoderando	  leigos	  no	  assunto	  com	  sua	  forma	  de	  perceber	  

o	  mundo.	   A	   ideia	   não	   é	   transformar	   a	   todos	   em	   designers	   e,	   como	  muitos	   temem,	   prejudicar	   os	  

profissionais	  propagando	  projetistas	  não	  regulamentados	  pelo	  mercado.	  O	  que	  se	  propõe,	  é	  permitir	  

que	  consigam	  resolver	  seus	  problemas	  como	  um	  designer,	  sendo	  dotado	  da	  capacidade	  de	  calcular	  o	  
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que	   suas	  ações	  podem	  causar	  em	  cada	   fração	  adjacente	  e	  visualizar	  além	  dos	  obstáculos.	  Permitir	  

que	   os	   educadores	   compreendam	   como	   pensar	   e	   fazer	   design,	   os	   possibilitará	   roteirizar	   um	  

processo,	  conscientes	  do	  surgimento	  de	  improváveis	  variáveis.	  

Importante	   ressaltar	   que	   o	   design	   não	   surge	   como	  um	  elemento	   salvador	   do	  mundo,	   unicamente	  

responsável	   por	   evoluções	   e	   superações;	   pelo	   contrário,	   ele	   se	   dá	   como	   uma	   útil	   ferramenta	  

potencializadora	  das	  capacidades	  de	  cada	  ser.	  Tal	  fortificação	  é	  verificada	  na	  aplicação	  da	  ferramenta	  

do	  Design	  to	  improve	  life	  education,	  que	  estimula	  o	  desenvolvimento	  dos	  professores	  e	  alunos,	  sem	  

realmente	  alterá-‐los,	  apenas	  ampliando	  suas	  concepções	  de	  como	  uma	  aula	  pode	  ser	  desenvolvida,	  e	  

quais	  são	  as	  formas	  possíveis	  de	  se	  resolver	  problemas.	  

A	   inserção	   do	   design	   processual	   na	   educação	   de	   base,	   portanto,	   apresenta-‐se	   como	   um	   frescor	  

otimizador	  ao	  atual	   sistema	  de	  ensino,	  auxiliando	  na	  concepção	  de	  novas	  compreensões	  por	  parte	  

dos	  próprios	  docentes,	  que	  por	  sua	  vez	  esclarecerão	  os	  estudantes.	  Logo,	   tal	   ferramenta	  não	  deve	  

ser	   ignorada,	  ou	  relegada	  a	  uma	  disciplina	  de	  segunda	  categoria,	   inserida	  no	  currículo	  apenas	  para	  

cumprir	  tabela.	  É	  preciso	  que	  o	  design	  seja	  compreendido	  e	  exercido	  pelos	  professores	  até	  mais	  do	  

que	  como	  um	  instrumento,	  mas	  como	  uma	  nova	  forma	  de	  enxergar	  e	  realizar	  o	  ensino.	  

REFERÊNCIAS	  

ARANHA,	  M.	  L.	  A.	  Filosofia	  da	  educação.	  2.ed.	  São	  Paulo:	  Moderna,	  1990.	  253	  p.	  

BROWN,	  T.	  Design	  Thinking:	  uma	  metodologia	  poderosa	  para	  decretar	  o	  fim	  das	  velhas	  ideias.	  Changeby	  
design.	  Tradução	  Cristina	  Yamagami.	  3.re.	  Rio	  de	  Janeiro:	  Elsevier,	  2010.	  249	  p.	  

CAMPOS,	  R.	  B.	  M.	  Comunidades	  criativas:	  o	  papel	  estratégico	  do	  designer.	  2011.	  135	  f.	  Dissertação	  (Mestrado	  
em	  Design)	  –	  Escola	  de	  Design	  da	  Universidade	  do	  Estado	  de	  Minas	  Gerais,	  Belo	  Horizonte,	  2011.	  	  

CARDOSO,	  R.	  Design	  para	  um	  mundo	  complexo.	  São	  Paulo:	  Cosac	  Naify,	  2012.	  264	  p.	  

CORTELLA,	  M.	  S.	  Educação,	  convivência	  e	  ética:	  audácia	  e	  esperança.	  São	  Paulo:	  Cortez,	  2015.	  120	  p.	  

CORTEZ,	  N.	  M.	  P.	  Umwelts	  e	  nichos	  ecológicos:	  melodias	  e	  comunicabilidade	  de	  interfaces	  segundo	  a	  
engenharia	  semiótica.	  E-‐xacta,	  Belo	  Horizonte,	  v.	  5,	  n.	  2,	  nov./2012,	  p.	  139-‐148.	  

DESAULNIERS,	  J.	  B.	  R.	  Formação,	  competência	  e	  cidadania.	  Educação	  &	  Sociedade,	  Campinas,	  a.	  18,	  n.	  60,	  
dez./1997,	  p.	  51-‐63.	  	  

DESIGN	  TO	  IMPROVE	  LIVE	  EDUCATION.	  Design	  to	  improve	  life	  education.	  Animação	  e	  Produção:	  INDEX:	  Design	  
to	  improve	  life.	  Dinamarca,	  2012.	  Motion	  Graphic	  (5’30’’).	  

FLORIDA,	  Richard.	  Cities	  and	  criative	  class.	  City	  &	  Community,	  Washington,	  v.	  2,	  mar/2003,	  p.	  3-‐19.	  

FONTOURA,	  A.	  M.	  A	  Educação	  de	  Crianças	  e	  Jovens	  Através	  do	  Design.	  Tese	  (Doutorado	  em	  Engenharia	  de	  
Produção)	  Departamento	  de	  Engenharia	  de	  Produção	  e	  Sistemas	  da	  Universidade	  Federal	  de	  Santa	  Catarina,	  
Florianópolis,	  2002.	  

440



 
 
 
 

	  
	  

FREIRE,	  P.	  Educação	  e	  mudança.	  Rio	  de	  Janeiro:	  Paz	  e	  Terra,	  1983.	  

FREIRE,	  Paulo.	  Apresentação.	  In:	  HARPER,	  Babetteet	  al.	  Cuidado,	  escola:	  desigualdade,	  domesticação	  e	  algumas	  saídas.	  
São	  Paulo:	  Fundo	  de	  Cultura	  S.A.,	  1987.	  119	  p.	  7-‐8.	  

GUERRA,	  S.	  Profissional	  de	  um	  mundo	  complexo:	  a	  diferença	  das	  escolas	  que	  pensam.	  Apimec-‐MG,	  Belo	  
Horizonte,	  set./2004,	  2	  f.	  	  

HARPER,	  Babette	  et	  al.	  Cuidado,	  escola:	  desigualdade,	  domesticação	  e	  algumas	  saídas.	  São	  Paulo:	  Fundo	  de	  Cultura	  S.A.,	  
1987.	  119	  p.	  

KRUKEN,	  Lia.	  Competências	  para	  o	  design	  na	  sociedade	  contemporânea.	  In:	  MORAES,	  Djon	  de;	  KRUKEN,	  Lia.	  
Cadernos	  de	  estudos	  avançados	  do	  design:	  transversalidade.	  Belo	  Horizonte:	  ED-‐UEMG,	  2008.	  p.	  23-‐32.	  

MANZINI,	  Ezio.	  Inovação	  social:Comunidades	  criativas	  e	  organizações	  colaborativas.	  In:	  MAZINI,	  Ezio.	  Design	  
para	  a	  inovação	  social	  e	  sustentabilidade.	  Rio	  de	  Janeiro:	  E-‐papers,	  2008.	  p.	  61-‐81.	  

MORAES,	  M.	  C.	  Novos	  desafios	  éticos	  em	  um	  mundo	  complexo,	  plural	  e	  digital.	  Tecnologias,	  Sociedade	  e	  
Conhecimento,	  Campinas,	  v.	  1,	  n.	  1,	  nov./2013,	  p.	  165-‐187.	  

MORIN,	  E;	  WULF,	  C.	  Planeta:	  a	  aventura	  desconhecida.	  Planèt:	  l’aventureincomme.	  Tradução	  Pedro	  Goergen.	  
São	  Paulo:	  UNESP,	  2002.	  69	  p.	  

MORIN,	  E.	  Educação	  e	  complexidade:	  os	  sete	  saberes	  e	  outros	  ensaios.	  In:	  ALMEIDA,	  M.	  da	  C.;	  CARVALHO,	  E.	  de	  
A.	  (org.).	  4.ed.	  São	  Paulo:	  Cortez,	  2007.	  104	  p.	  

NITZSCHE,	  R.	  Afinal	  o	  que	  é	  design	  thinking.	  São	  Paulo:	  Rosari,	  2012.	  208	  p.	  

NITZSCHE,	  R.	  Design	  thinking.Revista	  ESPM,	  São	  Paulo,	  mai./jun.	  2010,	  p.	  124-‐129.	  

PANIZZA,	  Janaina	  Fuentes.	  Metodologia	  e	  processo	  criativo	  em	  projetos	  de	  comunicação	  visual.	  2004,	  254	  f.	  
Dissertação	  (Mestrado	  em	  Ciências	  da	  Comunicação)	  –	  Escola	  de	  comunicação	  em	  artes	  da	  Universidade	  de	  
São	  Paulo,	  São	  Paulo,	  2004	  

PAPANEK,	  V.	  Design	  for	  the	  real	  	  world:	  human	  ecology	  and	  social	  change.	  2.ed.	  Londres:	  Tames&	  Hudson,	  
1995.	  418	  p.	  

PEREIRA,	  L.	  L.	  et	  al.	  A	  aplicação	  do	  concept	  design	  no	  processo	  de	  design.	  In:	  Desenhando	  o	  futuro:	  Congresso	  
Nacional	  de	  Design,	  1,	  ago./2011,	  Bento	  Gonçalves,	  Anais...	  Bento	  Gonçalves:	  ?,	  2011,	  9	  f.	  

PERRENOUD.	  Construir	  as	  competências	  desde	  a	  escola.	  Rio	  de	  Janeiro:	  Artimed,	  1999.	  

PILETTI,	  C.;	  PILETTI,	  N.	  História	  da	  educação.	  São	  Paulo:	  Editora	  Ática,	  1996.	  

QUEIROZ,	  J.	  Sistemas	  semióticos,	  artefatos	  cognitivos,	  umwelt:	  uma	  contribuição	  ao	  design	  de	  informação.	  
Infodesign	  –	  Revista	  Brasileira	  de	  Design	  da	  Informação,	  São	  Paulo,	  v.	  7,	  n.	  2,	  2010,	  p.	  7-‐12.	  

ROBINSON,	  K.	  All	  Our	  Futures:	  Creativity,	  Culture	  an	  Education.	  New	  York:	  NACCE	  report,	  1999.	  

ROTH,	  W-‐M.	  The	  evolution	  of	  umwelt	  and	  comunication.Cybernetics	  &	  Human	  Knowing,	  Upton	  Pyne	  ,	  v.	  6,	  n.4,	  
1999,	  p.	  1-‐20.	  	  

SANTOS,	  Milton.	  Por	  uma	  outra	  globalização:	  do	  pensamento	  único	  à	  consciência	  universal.	  6.ed.	  Rio	  de	  
Janeiro:	  Record,	  2001.	  174	  p.	  

THACKARA,	  J.	  In	  the	  buble:	  designing	  in	  a	  complex	  world.	  Massachusettes:	  The	  MIT	  Press,	  2005.	  321	  p.	  

TOFFLER,	  A.	  A	  terceira	  onda:	  a	  morte	  do	  industrialismo	  e	  o	  nascimento	  de	  uma	  nova	  civilização.	  The	  thirdwave.	  
Tradução	  João	  Távora.	  5.ed.	  Rio	  de	  Janeiro:	  Record,	  1980.	  491	  p.	  

WRIGHT,	  J.	  T.;	  SPERS,	  R.	  G.	  O	  país	  no	  futuro:	  aspectos	  metodológicos	  e	  cenários.	  Estudos	  Avançados,	  São	  
Paulo,v.	  20,	  n.	  56,	  jan./apr.2006,	  p.	  13-‐28.	  

441



 
 
 
 

	  
	  

	  
                                                             
iDESING	  TO	  IMPROVE	  LIFE.	  Disponível	  em<https://designtoimprovelife.dk/about/>acessado	  em	  28	  junho	  de	  15	  
iiDESING	  TO	  IMPROVE	  LIFE.	  Disponível	  em<https://designtoimprovelife.dk/about/>acessado	  em	  28	  junho	  de	  15	  
iii	  DESING	  TO	  IMPROVE	  LIFE.	  Disponível	  em<http://designtoimprovelifeeducation.dk/en>acessado	  em	  28	  junho	  de	  15	  
ivDESING	  TO	  IMPROVE	  LIFE.	  Disponível	  em<https://designtoimprovelife.dk/tools/>acessado	  em	  28	  junho	  de	  15	  
vDESING	  TO	  IMPROVE	  LIFE.	  Disponível	  em<http://designtoimprovelifeeducation.dk/en>acessado	  em	  28	  junho	  de	  15	  
viPORVIR.	  Educação	  sob	  medida:	  entenda	  a	  personalização	  do	  ensino.	  Disponível	  em	  
<http://www.porvir.org/especiais/personalizacao/>	  acessado	  em	  15	  julho	  de	  15 
viiPORVIR.	  Educação	  sob	  medida:	  entenda	  a	  personalização	  do	  ensino.	  Disponível	  em	  
<http://www.porvir.org/especiais/personalizacao/>	  acessado	  em	  15	  julho	  de	  15 
viii	  HIGH	  TECH	  HIGH.	  Disponível	  em	  <http://www.hightechhigh.org/>	  acessado	  em	  15	  julho	  de	  15	  
ixPORVIR.High	  Tech	  High:	  uma	  proposta,	  várias	  tendências.Disponível	  em	  <http://porvir.org/porfazer/high-‐tech-‐high-‐uma-‐
proposta-‐varias-‐tendencias/20121211>	  acessado	  em	  15	  julho	  de	  15	  
xPORVIR.High	  Tech	  High:	  uma	  proposta,	  várias	  tendências.Disponível	  em	  <http://porvir.org/porfazer/high-‐tech-‐high-‐uma-‐
proposta-‐varias-‐tendencias/20121211>	  acessado	  em	  15	  julho	  de	  15	  

442



O DESIGN DA ANIMAÇÃO NO BRASIL: 
Resultados da pesquisa “Eu sou animação no

Brasil”

DESIGN OF ANIMATION IN BRAZIL:
Survey results "I'm animation in Brazil"

FARIA, Cristiane A. G
Mestre, ED - UEMG, crisigner@yahoo.com.br

RESUMO 
Este trabalho parte da investigação das interfaces entre o design e a animação, e tem
como  objetivo  principal  apresentar  um  resumo  dos  resultados  obtidos  em  pesquisa
desenvolvida  como censo  demográfico  sobre  a  produção de cinema de animação no
brasileira  chamada  “Eu  sou  animação  no  Brasil”  e  que  buscou  coletar  informações
socioeconômicas sob a perspectiva de quem constrói esse mercado audiovisual, ou seja,
profissionais e empresas.  Sobre o método de pesquisa, ele se baseou na internet como
meio  de  acesso  aos  entrevistados  que  através  de  formulários  virtuais, que  eram
divulgados nas redes sociais,  sendo o Facebook o mais importante desses. Sendo um
censo, buscou-se alcançar o maior número possível de pessoas e empresas e o presente
artigo demostra também as estratégias de para a amplificação do alcance da pesquisa
através de uma campanha aplicada nesses ambientes virtuais. 
PALAVRAS-CHAVE : censo, cinema de animação, design.

ABSTRACT 
This work of the research of the interfaces between design and animation, and its main
objective is to present a summary of results obtained in research carried out as census on
the animated film production in Brazil called "I'm animation in Brazil" and that sought
collect  socioeconomic information from the perspective of  who builds this  audiovisual
market, ie, professionals and companies. About the research method, he relied on the
Internet as a means of access to respondents through virtual forms, which were published
on social networks, with Facebook the most important of these. Being a census, it sought
to achieve the greatest possible number of people and businesses and this article also
demonstrates the strategies for amplifying the reach of the survey through a campaign
applied in these virtual environments.
KEY-WORDS : survey, animated movies, design.
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A PESQUISA: MÉTODO

A pesquisa desenvolvida nesse trabalho, buscou mapear a produção de cinema

de animação no país, não sob a ótica das produções em si, mas sim buscando co-

nhecer quem faz animação, profissionais e produtoras, e sob que circunstancias. 

O trabalho teve a franca intenção de servir como uma ferramenta de auxilio no

desenvolvimento do setor, através da obtenção de informações que sempre fo-

ram desejadas e nunca coletadas, como uma média norteadora quanto ao valor

de determinado tempo animado (minuto, segundo) ou mesmo uma lista atualiza-

da das instituições de ensino,  entre tantas outras questões.  Por isso,  durante

todo processo da pesquisa, desde o desenvolvimento dos formulários até a finali-

zação das análises do dados, buscou-se constantemente o estreitamento do diá-

logo com instituições e profissionais da área.

Sobre o método de pesquisa, ele se baseou na internet como meio de acesso aos

entrevistados que através de formulários virtuais, que eram divulgados nas redes

sociais, sendo o Facebook o mais importante desses, seus grupos temáticos, as-

sim como no grupos de e-mail de profissionais, associações e produtoras.

Segundo o relatório da recente pesquisa lançada pelo Governo Federal1, 42% bra-

sileiros fazem uso da internet pelos menos uma vez por semana, e que desse

percentual, 76% o fazem todos os dias. Dentre as redes sociais mais acessadas, o

Facebook é a primeira delas sendo acessada por 83% dos usuários. A fatia demo-

gráfica de consumo de internet também aponta que os usuários que passam em

média 4 horas por dia na internet o fazem de computadores e celulares, tem uma

formação acima do ensino fundamental e têm entre 16 e 45.

Sabe-se que atualmente grande parte da ação de animar, sobretudo com foco co-

mercial e produção industriais, se concentra nos processos digitais e que assim o

público-alvo  da  pesquisa,  inexoravelmente,  seria  encontrado  nesse  ambiente

com mais facilidade. E essa hipótese terminou por ser comprovada com o núme-

ro de documentos preenchidos.

1. BRASIL. Presidência da República. Pesquisa brasileira de hábitos de consumo de mídia. 2015.
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Sendo um censo, buscou-se alcançar o maior número possível de pessoas e em-

presas. Então, para amplificar o alcance da pesquisa foi desenvolvida uma cam-

panha de divulgação sob o título “Eu sou animação no Brasil”, que iniciou-se no

dia 17 de novembro de 2014 e foi encerrado no findar do dia 14 de dezembro de

2014. A campanha teve o intuito de despertar nos convocados o sentimento de

pertencimento ao grupo brasileiro dos que fazem animação,  independente da

função, assim como a consciência de que a participação de todos resultaria em

melhores dados para o usufruto de toda a comunidade.

Para gerar essa identidade com a pesquisa foram criadas convocações com ava-

tares de animadores e profissionais conhecidos pelas suas obras e ações. Bus-

cou-se preencher as mais  diversas características (gênero, tipo de produção, téc-

nica, localidade, função), com a intenção de que todos pudessem se sentir repre-

sentados.

Figura 1: Campanha Eu sou animação no Brasil. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.
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A insistência na tentativa de viralizar a campanha se deu sobretudo por reconhe-

cer a natureza difusa e complexa do meio em que a pesquisa foi aplicada, redes

sociais e grupos de e-mail, além do ambiente da internet como um todo que é

bastante  descentralizador  de  atenção.  Facilmente  a  informação  se  perde  em

meio a tantas outras e os avatares tinham a função de criar um frescor diário nas

convocatórias, fazendo uso de bom humor e trazendo personalidades que a co-

munidade admirava e reconhecia. E mesmo, no Facebook, ao taggear (marcar) o

profissional no momento da divulgação, todo o seu mailing (grupo de amizades)

o visualizava o que potencializava a memorabilidade da campanha. Lembrando

que todas as personalidades permitiram previamente o uso de sua imagem.

Outro fator extremamente importante para ampliar o alcance da pesquisa foram

os apoios de divulgação tanto de associações, estúdios e ainda, que foi de gran-

de ajuda, do Festival de Animação Anima Mundi. A campanha de convocação à

fazer parte do grupo de animadores brasileiros era compartilhada especificamen-

te nos mailings destes grupos, e ainda a pesquisa pode contar com divulgação

Figura 2: Avatares  ordenados por ordem de divulgação. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2014.
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específica através de publicações nos blogs e páginas. Treze estúdios com gran-

des equipes, escolas e cursos receberam convocatórias específicas com a inten-

ção de cercar o público-alvo em seu ambiente mais óbvio. E ao solicitar aos pro-

dutores que divulgassem a campanha, também era lembrado aos mesmos a im-

portância de preencher o formulário para empresas. Os links eram sempre divul-

gados em conjunto.

Resultados

Foram  trinta  dias  de  aplicação  dos  formulários  que  resultaram  em  840

preenchidos por profissionais e 105 preenchidos por produtoras, alcançando 23

estados do Brasil, incluindo o Distrito Federal. Os dados obtidos foram cruzados

de  diversas  formas  procurando  responder  questões  que  pudessem  ajudar  à

comunidade animadora a se conhecer econômica e socialmente, para além do

produto final. Essa mesma comunidade, representada na figura das entidades, foi

consultada pela pesquisadora para que houvesse um diálogo entre a intenção da

pesquisa e a necessidade dos atores sociais.

Com  isso,  os  dados  listados  neste  artigo  são  um  primeiro  parâmetro  para

pesquisa futuras, que são recomendas e esperadas. As mesmas podem fazer uso

do método aqui descrito.

Profissionais

De acordo com a pesquisa 65% dos participantes residem nos estados do Sudes-

te, sendo que RJ e SP concentram sozinhos 50% de todos os entrevistados. 77%

residem em seu estado de origem e 72% do total, em capitais. 

Quanto ao gênero, 72% são homens e estes apresentaram percentuais superio-

res às mulheres nas questões sobre serem sempre remunerado, 55% contra 46%

das mulheres; terem animação como principal fonte de renda, 49% versus 46%;

e em relação aos maiores valores salariais, em que 21% dos homens afirmaram

receber mais de R$ 5 mil/mês, contra apenas 13% de mulheres na mesma faixa.

Apesar dessas diferenças, 73% das mulheres afirmaram ter formação superior ou

acima (pós-graduação, mestrado e doutorado) contra 67% dos homens.
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92% afirmaram trabalhar com animação sendo 75% declararam-se profissionais

e 29% afirmaram ser estudantes. 48% tem a área como principal fonte de renda,

porém apenas 33% destes possuem carteira assinada.

A formação específica em animação corresponde à 44% dos entrevistados, com-

provando autodidatismo (56% sem formação). Na questão de formação específi-

ca em animação, 29% afirmaram terem curso superior completo, mas não há

como comprovar que este percentual seja uma formação específica e completa-

mente voltada para  animação, já que nos cursos citados constam cinema de ani-

mação, mas também cinema, publicidade e design gráfico. Os maiores valores

referentes à formação específica, 35%, se concentram em cursos técnicos pre-

senciais.

Quanto ao domínio de técnicas, as digitais (2D digital, animação em técnica mis-

ta, recorte digital e 3D) se destacaram em relação às técnicas analógicas (anima-

ção tradicional e stop motion) correspondendo aos maiores percentuais totais,

sendo que em técnica específica 73% afirmou dominar animação 2D digital. Es-

ses dados pode se relacionar ao atual momento de crescimento da produção bra-

sileira em que muitos profissionais com esse domínio têm sido requisitados. Há

também uma autonomia de produção autoral e mesmo comercial, incentivada

pela facilidade de acesso ao conhecimento com tutoriais e grupos de discussão,

assim como o barateamento de equipamentos e programas.

Ainda sobre ambientes digitais de produção, a pesquisa apontou uma tendência

à especialização na pergunta sobre domínio de programas, posto que 66% das

respostas apontaram domínio de 1 a 3 programas apenas. 46% afirmou exercer

nas produção em que atual entre 1 e 3 funções e este é outro dado que pode

confirmar um momento de crescimento da especialização do profissional brasilei-

ro.

Outro índice que pode se relacionar à atual realidade do aumento de trabalhos

em ambientes digitais e virtuais é sobre profissionais que atendem à trabalhos

remotos que corresponderam à 64% dos entrevistados.
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No que se refere  à produção,  70% afirmou produzir  curtas-metragens e  53%

atendem ao mercado de produções industriais com foco comercial (séries, longas

e games). Nas relações de trabalho, 43% atende apenas a um tipo de produção. 

Quanto à volume de obras em que foi creditado 36% figurou entre 2 a 4 produ-

ções, e entre os mais experientes 10% participou de um número maior do que 30

produções. 

No que diz respeito à formas de financiamento de obras em que o entrevistado

era produtor ou diretor, 73% busca por editais públicos e apenas 30% tenta aces-

sar fundos e empréstimos bancários. 51% faz uso de apenas uma forma de finan-

ciamento, enquanto apenas 3 pessoas afirmaram buscar por todas opções possí-

veis.

Nas questões relacionadas à remuneração houve em média um número baixo de

abstenções, que ficou entorno de 2% por questão. 53% é remunerado, e quanto à

renda média os valores variaram de forma equitativa, sendo 20% em média, en-

tre R$ 1000 e R$ 5000/mês. 

Dos que afirmam serem freelancers, 50% costuma cobrar por trabalho completo.

Apenas 16% cobra sobre o valor do segundo animado e destes 31% estipula valo-

res entre  R$ 100 e R$ 200. Dos 50% que não tem animação como principal fonte

de renda, 21% declarou  ter  ganhado até R$ 1000 por ano e os que faturam aci-

ma de R$ 30 mil correspondem à apenas 1% destes.

As análises específicas por regiões do pais  apresentadas ao final  do relatório

mostram que apesar da maior concentração de produção e riqueza estar no Su-

deste, a região Sul demonstra percentuais ligeiramente melhores no que corres-

ponde à formação, emprego com carteira assinada e a ter a profissões relaciona-

das à animação como principal fonte de renda.

É válido ressaltar que 82% da população recenseada nessa pesquisa concentra-

se nessas duas regiões. Como o Sudeste apresenta a maior concentração popula-

cional, muitos de seus percentuais mostram-se com valores superiores ao resto

país, sobretudo no que tange os maiores percentuais em questões referentes à

valores e formação. Então, a fim de investigar se há uma homogeneidade em re-

lação aos seus estados, foi  feita uma análise decomposta desta região sendo
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comprovado que de fato essa regularidade não se aplica. Como já foi exposto, os

estados de SP e RJ concentram a maior população de profissionais da área, en-

quanto o ES representa menos de 1% dessa população.

Outras características que puderam ser comprovadas são que Minas Gerais e Rio

de Janeiro apresentam maiores percentuais quanto à formação em animação,

59% para ambos, valor semelhante à região Sul. No entanto, em MG os salários

se concentram entre R$ 1000 e R$ 2000 (22%), e sobre remuneração, 60% afir-

mou não ser remunerado ou ser remunerado somente às vezes. Disso resulta que

o estado tem a menor média do Sudeste quanto à animação ser a principal fonte

de renda, 32%. 

Esse dado é importante para que se pense em politicas públicas para o produção

em animação em MG, haja visto que existe no estado uma escola federal na for-

mação de mão de obra especializada. São Paulo possui a melhor média de profis-

sionais que tem animação como principal fonte de renda, mas os maiores salári-

os (acima de R$ 3000 reais) estão no estado do Rio de Janeiro. 

Produtoras

De  acordo  com  a  pesquisa  65%  dos  participantes  residem  nos  estados  do

Sudeste, sendo que RJ e SP concentram sozinhos 50% de todos os entrevistados.

77% residem em seu estado de origem e 72% do total, em capitais. 

Os resultados da etapa com produtoras confirma alguns pontos levantados pela

pesquisa junto a profissionais, como por exemplo a concentração regional, que

apontou que 76% das produtoras estão sediadas em capitais e a região sudeste

segue  concentrando  o  maior  volume de  empresas  no país:  66%,  seguida da

região sul, com 17%.

48% são Microempresas - naturalmente com um quadro de funcionários pequeno

-, sendo 31% com apenas um funcionário e 42% entre 2 e 5 funcionários. Apenas

8% se declarou não regularizada. 

Do registro de funcionários, 33% têm todos registrados e 37% parte registrado,

parte freelancers.

77% afirmou estimular a capacitação dos funcionários e que 48% desse incentivo
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se dá com cursos internos. 

57% opta  em trabalhar  com MEI  e 81% contrata  profissionais  para  trabalhos

remotos.

73 % diz haver uma estrutura organizacional definida, e quanto à estrutura física,

84% afirmou ser uma empresa pequena. 

51% não  possui  plano  de  negócios  e  das  que  possuem,  apenas  43% fazem

projeção para 10 anos no futuro. Nas expectativas de faturamentos futuros, em 5

anos, os maiores percentuais se concentram nos menores valores. 

48% espera faturar entre 500 mil reais e 1 milhão de reais. Apenas 4% espera

faturar  mais  de  15  milhões  de  reais  nos  próximos  5  anos.  57%  considera

financiamentos em bancos como BNDES para crescimento da empresa.

55% tem faturamento  anual  entre  os  dois  menores  valores,  até  30  mil  reais

(30%) e de 30 a 50 mil reais (25). Faturamentos acima de 1 milhão de reais/ano,

somados, correspondem a 7% dos recenseados. 

Curiosamente, as empresas com menores faturamentos têm maiores percentuais

na produção de videografismo (vinhetas, publicidade), enquanto que as empresa

com maiores faturamentos atuam na produção de séries de animação.

46% afirmou produzir majoritariamente videografismos e 25% curtas-metragens.

70% afirmaram ter em produção nos estúdios, no momento da pesquisa, entre 2

a 5 projetos. 

O minuto de animação em até 5 mil reais foi a resposta de 48% dos formulários.

O maior valor ficou entre 100 mil e 150 mil reais que correspondem à 3% dos

recenseados.

Quanto à técnica as respostas voltam a dialogar com o levantamento junto aos

profissionais.  Técnicas  digitais  representaram  78%  na  somatória,  sendo  42%

somente para animação 2D digital.

50% investe na participação de eventos e feiras de negócios, sendo os nacionais,

Anima Business (71%) e Rio Content Market (60%) os mais populares. 

Das empresas que participam deste tipo de evento, 38% afirmou já ter havido
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retorno do investimento e 25% diz existirem negociações em andamento. Dos

que não participam, nenhum respondeu ser por  falta de interesse,  e o  maior

percentual, 50% não o faz por não possuir projetos suficientemente trabalhados

para venda. 

44% afirmou  ser  associada  à  alguma entidade,  sendo  ABCA (63%)  e  ABPITV

(43%) as entidades com maior concentração.

Sobre  formas  de  financiamento  dos  projetos,  88% se  baseiam  em  contratos

comerciais, 75% em editais públicos e apenas 13% em empréstimos via BNDES.

Somente  37%  das  empresas  recenseadas  afirmaram  buscar  financiar  sua

produções via FSA, mas somente 20% afirmaram fazer uso do fundo em seus

projetos.  Das  linhas  de  investimento,  a  mais  disputada  foi  a  Linha  B,  com

produção destinada ao mercado de TV, com 51%.

Há no  decorrer  do  relatório  uma série  diversa  de  cruzamento  de  dados  que

correlaciona diversas questões. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Numa das frases mais famosas sobre design, Paul Rand afirma categoricamente,

que tudo é design. Tudo.

No entanto, existem áreas mais ou menos imersas nessa realidade quando se

fala em formação e ensino, e animação parece ser uma dessas. Apesar de fazer

parte da grade curricular de toda escola de design do mundo, em algumas o

cinema de animação não recebe o mesmo enfoque sobre criação de produto

como outros produtos do design. Talvez isso se dê pela forte relação da criação

em animação com o universo das artes e do artesanato. Talvez também pela falta

de conhecimento do que é possível  ao designer dentro de uma produção em

animação, além do desenho do movimento. 

Animar não é fácil. É uma arte laboriosa e que depende de muito empenho  e

estudo por parte daqueles que a querem para si, e por isso muitos optam por

outros caminhos do design ao invés de investir nessa prática. Porém, dentro da
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construção  desse  produto  animação  faz-se  necessário  muito  mais  que  só  o

movimento.

Existem  graus  de  complexidade,  em  nível  estrutural,  para  criar  o  produto

animação e o Brasil  encontra-se num momento de alicercear o que pode ser

considerado um grande projeto, que é a criação de um mercado próprio, com

foco em produção de conteúdo e a figura do designer pode ser um diferencial na

formação de equipes para a construção de projetos em animação.

Com isso o cinema de animação mostra-se como mais uma área onde a atuação

do designer pode ser aplicada em diversas funções dentro de todo o processo de

criação do produto animação.

Além  disso,  reforça-se  a  recomendação  de  que  haja  um  movimento  da

comunidade  na  aplicação  periódica  de  novas  pesquisa.  Isso  porque  somente

através da comparação entre dados será possível afirmar se os investimentos

público  e  privados  no  desenvolvimento  dessa  indústria  estão  sendo  válidos,

assim como, se outras ações nesse sentido se fazem necessárias.
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RESUMO  
A busca por qualidade de vida e lazer nas cidades cresceu potencialmente como consequência da crescente 
industrialização e urbanização mundial, que deram origem a um estilo de vida urbano cada vez mais distante do 
campo e da natureza. O estímulo à prática de esportes radicais se transforma em um instrumento de resgate ao 
aprendizado e interação com o meio ambiente. Associa-se ao design contemporâneo a importância de 
identificar demandas e necessidades sociais a fim de materializar soluções e inovações para a sociedade. Assim, 
o presente artigo discute como o design de ambientes pode proporcionar maior qualidade de vida em meio 
urbano, por meio do estimulo à prática de esportes radicais. Apresenta uma pesquisa aplicada, qualitativa e 
descritiva que embasa uma proposta projetual para ocupação de um espaço público em Belo Horizonte. 
Utilizou-se de três fontes de pesquisa: documental, sendo a busca por normas e legislações; observações 
diretas efetuadas em parques e empresas que oportunizam qualidade de vida em meio urbano; e entrevistas 
semiestruturadas com 62 crianças e adultos, residentes na cidade de Belo Horizonte/MG para avaliar a relação 
de seu estilo de vida com práticas esportivas e suas possibilidades. O trabalho discute sobre a qualidade de 
vida, pontua ser ela uma demanda social atual e explora as potencialidades do esporte radical como ferramenta 
para oportunizá-la. Como resultado, o estudo propõe diretrizes que embasem o planejamento de um espaço 
para a prática de esportes radicais em meio urbano, como uma alternativa para proporcionar a qualidade de 
vida em seus três aspectos (social, mental e físico). Sugere-se que as pesquisas futuras se atentem para as 
demandas sociais contemporâneas e para a busca de soluções partindo dessas demandas e não propriamente 
de ambientes pré-estabelecidos. 

PALAVRAS CHAVES: design de ambientes, qualidade de vida, meio urbano, esportes radicais. 
 
 

ABSTRACT 
The search for quality of life and leisure in cities grew potentially as a result of the increasing industrialization 
and urbanization worldwide, which gave rise to an urban lifestyle increasingly distant from the countryside and 
nature. Encouraging the practice of sports turns into an instrument of learning and interacting with the 
environment. The contemporary design associates with the importance of identifying social demands and needs 
in order to materialize solutions and innovations to society. Thus, this article discusses how environments' design 
can provide higher quality of life in urban areas through the stimulus to extreme sports. This paper features an 

455



 

applied research, qualitative and descriptive that supports a proposed project for the occupation of a public 
space in Belo Horizonte. We used three research sources: documentary, which was the search for standards and 
legislation; direct observations made in parks and companies that nurture quality of life in urban areas; and 
semi-structured interviews with 62 children and adults living in the city of Belo Horizonte/MG to evaluate their 
lifestyle relationship wiht sports and its possibilities. This paper adresses quality of life, points out that it is a 
current social demand and explores the extreme sport's potential as a tool. As a result, this study proposes 
guidelines to design a space for the practice of extreme sports in urban areas as an alternative to provide quality 
of life in its three aspects (social, mental and physical). It is suggested that future researches should concern 
about contemporary social demands and find solutions based on these demands and not from pre-set 
environments.   

KEY-WORDS : design, quality of live, urban areas, extreme sports. 

 

1 INTRODUÇÃO 

É notório que o estilo de vida da sociedade vem passando por diversas transformações ao longo dos 

anos. Grandes exemplos dessas transformações foram: o processo de urbanização mundial – que se 

iniciou em meados do século XVIII – a industrialização e a globalização que deram origem ao estilo de 

vida urbano cada vez mais distante do campo e da natureza. Nesse contexto, cresceu 

significativamente a busca por qualidade de vida e lazer nas cidades o que, consequentemente, 

aumentou os investimentos nessas áreas. A escassez de locais que oportunizem a qualidade de vida, 

inerente ao estilo de vida da atualidade, potencializa esse problema. Sendo assim, associa-se ao 

design de ambientes a importância de captar demandas e necessidades sociais, a fim de materializar 

soluções e inovações para a sociedade. O envolvimento da prática de esportes radicais se transforma 

em uma ferramenta de resgate do aprendizado e interação com a natureza. Assim, o design auxilia na 

concepção de um ambiente onde seja possível usufruir dos benefícios para a saúde e bem-estar, 

tornando-se relevante o desenvolvimento de estudos voltados para soluções criativas, em prol da 

qualidade de vida em meio urbano. O presente estudo teve como objetivo geral entender como o 

Design de Ambientes pode proporcionar maior qualidade de vida em meio urbano, por meio do 

estímulo à prática de esportes radicais. Para isso, buscou-se compreender o que é qualidade de vida, 

suas relações com o esporte radical e a presença de políticas públicas relacionadas. Também, se fez 

necessário entender o público potencial, suas principais necessidades e demandas em relação à 

qualidade de vida em meio urbano e à prática de esportes radicais e ações públicas e privadas 

relacionadas. E, por fim, esse estudo resultou em diretrizes fundamentais para desenvolvimento de 

uma proposta de ambiente para a prática de esportes radicais em meio público urbano. 

Além da introdução esse artigo se divide em sete partes sendo, a primeira, um referencial teórico que 
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versa sobre o que é qualidade de vida sua relação com o esporte radical, normas, legislações e 

políticas públicas relacionas a qualidade de vida. A segunda, trata de um levantamento referencial de 

pensamentos do design frente aos problemas sociais atuais. A terceira parte, aborda a metodologia 

adotada para a realização do estudo. A quarta, compreende a análise de possíveis públicos, suas 

demandas e necessidades.  A Quinta parte, aborda e analisa cenários relacionados a partir das 

observações diretas efetuadas em parques e empresas que oportunizam qualidade de vida em meio 

urbano. A sexta parte compreende-se a discursão perante os resultados obtidos. A sétima e última 

parte, discursa sobre as contribuições e considerações finais. 

2 QUALIDADE DE VIDA, ESPORTE RADICAL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS 

Qualidade de vida é um termo amplamente utilizado e possui diversas definições, normalmente 

associadas à saúde e bem-estar em vários níveis, sendo eles: físico, mental, social, familiar entre 

outros. De acordo com Minayo, Hartz e Buss (2000, p. 7), qualidade de vida pode ser definida como 

“uma noção eminentemente humana que tem sido aproximada ao grau de satisfação encontrado na 

vida familiar, amorosa, social e ambiental, e à própria estética existencial”.  

Viana et al (2013) descrevem que a qualidade de vida está intimamente ligada ao bem-estar humano 

que é objetivo máximo do design. Buscar esse equilíbrio mental, social e físico nos dias atuais é um 

desafio que cabe ao design perceber e se preocupar, a fim de desenvolver produtos e propostas que 

atendam a necessidade de maior qualidade de vida. 

De acordo com SCLIAR (2007) a Organização Mundial da Saúde, já em 1948, reconheceu que a saúde 

não era simplesmente a ausência de doença, mas ela implicava em um estado de completo bem-estar 

físico, social e mental. 

Sendo assim, estimular o bem-estar nos níveis físico, social e cultural é fundamental para fomentar a 

qualidade de vida em meio urbano. Ao se tratar de bem-estar físico o esporte já está bem inserido, e 

dentre as atividades físicas existentes, os esportes radicais são aqueles que apresentam um grau 

significativo de risco físico devido às condições em que são praticados. Normalmente, envolvem altas 

velocidades, realização de manobras, elevadas alturas entre outros aspectos que definem o risco 

(PEREIRA, 2008). 

Bei (2002) defende a conceitualização do esporte radical em análise da palavra radical que significa 

extremismo no sentido político e raiz no sentido filosófico e classificam como atividade que busca 
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reflexões sobre a nossa existência. É nessa busca por qualidade de vida que os esportes radicais e de 

aventura aparecem como instrumento para fugir da rotina e refletir sobre si mesmo. Proporcionando 

diversos benefícios, como, por exemplo, o lazer que, nas palavras de Dimarchi (2010, p. 6), consiste 

em um aspecto:  

“[...] delineado pelas possibilidades de um tempo disponível e uma atitude favorável à vivência não 
obrigatória de atividades livremente escolhidas pelos indivíduos, envolvendo características intensas 
de prazer e satisfação, ocasionando, inclusive, mudanças significativas de ordem moral e cultural, 
pessoal e social”. 

 

Nesse sentido, o esporte radical vem se inserindo significativamente, no meio social e urbano, nas 

mais variadas formas, como no estudo sobre o desenvolvimento da criança a partir dos esportes de 

aventura de JAGOBUTTI (2010, p. 45) que diz: 

[...] através da atividade de arvorismo podemos proporcionar para as crianças além de lazer e prazer, também a 
descoberta de si e do meio em que se esta inserida, tratando em paralela a questão ambiental, ampliando o leque 
cultural dessa criança e desenvolvendo o senso de preservação dela que será nosso futuro adulto.  

 

Outro exemplo dessa inserção é a feira latino-americana de esportes, ecoturismo e aventura. 

Denominada Adventure Sport Fair, que registrou um crescimento de 33% no turismo de aventura em 

relação a 2008 e um movimento de cerca de R$500 milhões. (ADVENTURE FAIR, 2014). 

Já, no que tange aos benefícios gerais da prática de esportes radicais, DIMARCHI (2010, p. 17) discute 

o aumento da motivação de funcionários em empresas a partir da prática de esportes de aventura, 

onde conclui que “o lazer que é proporcionado para os funcionários e suas famílias os liberta do 

estresse e da disponibilidade de readequar seus recursos financeiros para outras necessidades que 

não sejam o lazer, trazendo assim a motivação profissional e consequentemente o aumento de 

produtividade”. 

Segundo o Ministério do Turismo (2005), o Brasil foi escolhido como líder para normalização de 

turismo de aventura no mundo. Para a real proporção dos benefícios da prática de esportes radicais 

existem normas que visam a pratica segura e consciente do esporte e a concepção de locais seguros. 

Citando-se: NBR15331: Turismo de aventura - Sistema de gestão da segurança; NBR15286: Turismo 

de aventura – Informações mínimas a clientes; NBR15285: Turismo de aventura – Condutores – 

Competências de pessoa. 

De acordo com o Art 6º da Constituição Brasileira: “são direitos sociais a educação, a saúde, a 
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alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” (BRASIL, 

2014). Assim, o esporte, como ação integrada e complementar ao desenvolvimento humano, é um 

direito social estabelecido pela Constituição brasileira. Garantir o acesso da população à prática 

esportiva é, assim, um dever do Estado, a partir da formulação de políticas públicas. 

Nesse contexto surge a Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), novo e efetivo instrumento de financiamento esportivo, 
que possibilitou o acréscimo de milhões de reais ao segmento, em projetos distribuídos por todo o território 
nacional. Mais do que um instrumento jurídico, trata-se de uma inovação e um avanço na consolidação do 
paradigma do esporte como um direito no Brasil. (MANUAL PREPONENTE, Lei do incentivo ao Esporte, 2012). 

 

A partir da existência de lei, direitos e políticas públicas de Esporte e Lazer, e das relações já citadas, 

conclui-se a importância do Lazer e do Esporte para a sociedade e a relevância das diversas áreas de 

atuação promover estudos e práticas relacionadas. 

3. O DESIGN RELACIONADO AOS PROBLEMAS SOCIAIS ATUAIS 

De acordo com Margolin e Margolin (2002), o design deve ser pensado como uma prática cultural.  

Baseando-se na relação do design com o campo social cada vez mais amplo, defende a ação 

sistemática do design para a sociedade, de forma a garantir a solução dos complexos problemas 

determinantes para a qualidade de vida nas cidades. 

Ainda defendem que o design aplicado de forma sistêmica e socialmente engajada é fundamental 

para inovações na gestão pública, criação de estratégias e mobilização social. Incrementando a 

qualidade de vida, sobretudo em cidades onde a desigualdade sócio-sanitária é bastante acentuada 

(MARGOLIN; MARGOLIN, 2002). 

Brown (2010) define que o design thinking começa com habilidades que os designers têm aprendido 

ao longo de várias décadas na busca por estabelecer a correspondência entre as necessidades 

humanas com recursos técnicos disponíveis considerando as restrições práticas dos negócios. 

Promover o bem-estar das pessoas nas palavras de Brown (2010) é objetivo máximo do Design. Em 

consonância com os pensamentos de Margolin e Margolin (2002) e Brown (2010), Viana et al (2012) 

aborda que o designer: 

[...] enxerga como um problema tudo aquilo que prejudica ou impede a experiência (emocional, cognitiva, 
estética) e o bem-estar na vida das pessoas (considerando todos os aspectos da vida como, trabalho, lazer, 
relacionamentos, cultura etc.). Isso faz com que sua principal tarefa seja identificar problemas e gerar soluções. 
(VIANA et al, 2012, p. 11) 
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Sendo assim, percebemos que, vários autores (MARGOLIN; MARGOLIN, 2002; BROWN, 2010; VIANA 

et al, 2012) compartilham da ideia que o design desempenha um papel social fundamental para 

propor soluções aos problemas da sociedade. Em continuidade ao pensamento de Viana et al (2012) 

o designer deve ter uma ferramenta para compreender a natureza de cada problema, essa 

ferramenta consiste em mapear o contexto onde esse problema está inserido, contexto histórico, 

social, cultural, econômico e identificar as barreiras para quais devem se propor alternativas para 

transpô-las “ao investir esforços nesse mapeamento, o designer consegue identificar as causas e as 

consequências das dificuldades e ser mais assertivo na busca de soluções” (VIANA et al, 2012, p. 13). 

Para Bonsiepe (2006), um design humanista deve buscar interpretar e desenvolver propostas 

emancipatórias às necessidades de grupos sociais. Sendo assim, entende-se, a partir de VIANA et al 

(2012) e BONSIEPE (2006), que é fundamental ao design entender, não só o público e suas 

necessidades, mas todo o contexto em que está inserido, uma vez que só assim conseguimos 

realmente identificar problemas e desenvolver soluções pertinentes.  

4 MÉTODOS 

O estudo apresenta uma pesquisa aplicada, qualitativa e descritiva (MINAYO; SANCHES, 1993; 

SANTOS, 2002;) que embasa uma proposta para ocupação de um espaço público em Belo Horizonte. 

Utilizou-se de três fontes de pesquisa: documental, sendo a busca por normas e legislações; 

observações diretas, efetuadas em parques e empresas que oportunizam qualidade de vida em meio 

urbano; e, entrevistas semiestruturadas, com 62 crianças e adultos, residentes na cidade de Belo 

Horizonte/MG para avaliar a relação de seu estilo de vida com práticas esportivas e suas 

possibilidades. 

Entender o público alvo é um ponto crucial para o desenvolvimento de um projeto de Design.  

Nenhum projeto, como afirma Cardoso (2012) será bem-sucedido se o mesmo não se basear nas 

necessidades reais dos usuários.   

Já Brown (2010) defende que para se exercer design thinking o designer deve “ir para o mundo”.  

Assim como Viana et al (2012), que pontuam a necessidade de mapear o cenário de projeto em nível 

cultural, social, e pessoal na vida dos usuários e identificar as causas e consequências dos problemas 

para que se possa propor soluções cada vez mais assertivas. 

Sendo assim, para o entendimento do público relacionado ao presente estudo, foi elaborado um 
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roteiro e realizada entrevistas semiestruturadas para adultos e crianças, sendo que, a destinada aos 

adultos possuía dez questões (quatro discursivas e seis de múltipla escolha). Já, na entrevista 

destinada às crianças, possuíam três questões, onde apenas uma era de múltipla escolha e as outras 

duas interativas e elaboradas de forma lúdica. A quantidade de pessoas entrevistadas totalizou em 62 

(sessenta e duas) sendo 20 (vinte) adultos e 42 (quarenta e duas) crianças.  

Além disso, foram realizadas observações diretas em dois parques: Parque Municipal Mangabeiras e 

Vale Verde e em duas empresas do setor de esportes radicais da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte. Essas observações tiveram a duração total de 11 horas, em dias e horários alternados, e 

resultaram em anotações de campo. 

5 POSSÍVEIS PÚBLICOS PARA O ESPORTE RADICAL, SUAS DEMANDAS E NECESSIDADES 

Dentre os adultos entrevistados 55% (cinquenta e cinco por cento) possuíam entre 20 a 30 anos de 

idade. 40% (quarenta por cento) possuíam nível de escolaridade superior, 40% (quarenta por cento) 

possuem ensino médio, 20 % (vinte por cento) acima de superior.  

A primeira questão da entrevista semiestruturada abordava sobre atividade que o entrevistado 

desempenha com prazer e a percepção que este tinha sobre o ambiente onde ele realizava esta 

atividade. Os resultados foram interessantes, sendo possível perceber que nem todos paravam para 

pensar na influência do espaço em exercer uma atividade específica. Porém, quando questionados 

vinha à tona a reflexão. Ambiente amplo e que possa interagir com a atividade proposta, foram 

características descritas pelos entrevistados como indispensáveis para a prática prazerosa de uma 

atividade. 

A segunda questão oportunizava ao entrevistado descrever o que se entendia por qualidade de vida. 

Como resposta saúde, lazer, prazer e bem-estar foram termos citados com frequência como 

sinônimos de qualidade de vida. Também foi possível perceber a descrição de qualidade de vida 

como sendo a realização de alguma atividade que cada um julgava prazerosa, como, “Sol, piscina, 

praia e cerveja”, “ter tempo para fazer o que gosta” e também “felicidade, sorvete e saúde”. 

Demostrando que qualidade de vida, para as pessoas, relaciona-se à saúde e bem-estar, mas também 

ao fato de poder fazer algo que gosta e que dá prazer. 

Na terceira questão, pudemos observar que 67% (sessenta e sete por cento) dos entrevistados 

raramente frequentam parques e praças pela cidade, o que caracteriza falta de motivação e interesse 
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nesses locais. 

Já, na quarta questão, a saúde foi a principal prioridade dos entrevistados. O lazer, o trabalho e o 

estudo, também, foram apontados como prioridades por pequeno percentual dos adultos. Sendo 

assim, observa-se a necessidade de planejamentos e ações que visem a melhor qualidade de vida nas 

cidades.  

A quinta questão demonstrou que 70%(setenta por cento) realizam pelo menos uma atividade física. 

A questão seis versava sobre quais características incentivariam a prática de um novo esporte. A 

maioria dos entrevistados definiu a relevância de um ambiente que se encontrarem próximo à sua 

residência ou do seu trabalho, ou um local que oferecesse uma atividade específica de interesse do 

respondente. Pode-se perceber que, atualmente, grandes deslocamentos são obstáculos à prática de 

atividades esportivas, o que torna necessário propor um local de fácil acesso e que ofereça atividades 

diferenciadas, incentivando a prática. 

Em relação a prática de esportes radicais como demonstra o Gráfico 1, 72% (setenta e dois por cento) 

dos entrevistados já praticaram algum tipo de esporte radical. 28% (vinte e oito por cento) nunca 

praticaram, mas 14% (catorze por cento) dos que nunca praticaram demostraram ter interesse em 

praticar.  O que resulta em um potencial público para a prática em meio urbano. 

Gráfico1: Referente a questão sete da entrevista a adultos 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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Também foi possível identificar, a partir da questão sete, a existência do desejo de se praticar 

esportes radicais em suas várias modalidades, o que significa que oferecer um ambiente para esta 

prática se torna uma relevante ação social. 

Para compreensão das crianças, fez-se necessário uma abordagem dinâmica e interativa, com 

abordagem lúdica, em praças, parques e dentro de duas escolas em diferentes regiões da cidade de 

Belo Horizonte. Dentre as crianças entrevistadas, 40% (quarenta por cento) eram meninos e 60% 

(sessenta por cento) meninas de 5 (cinco) a 11 (onze) anos de idade.  

 A primeira questão, apresentada na figura 2, buscava conhecer quais esportes radicais as crianças se 

interessam em praticar. 40% (quarenta por cento) demonstraram vontade de praticar todos os 

esportes. Os outros 50% (cinquenta por cento) demonstraram interesse em praticar entre 2 (duas) a 3 

(três) modalidades esportivas. Apenas 10% demonstraram interesse em praticar somente um 

esporte. Essa questão foi essencial para perceber o interesse das crianças, condizente com o 

resultado dos adultos, que consiste na necessidade de oportunizar a diversificação de práticas. 

Figura 1 - Referente a primeira questão entrevista infantil. 

 

Fonte: Entrevista infantil estruturada pelas autoras. 

 

A entrevista demonstrou que os esportes radicais são uma questão inserida no cotidiano das crianças, 

que desperta interesse e motivação, o que reflete a importância de se incentivar sua prática em meio 

urbano para o público infantil. 

Instigando o imaginário das crianças, solicitou-se, através de desenhos, a representação de um 

espaço onde seria possível a prática de esportes radicais em meio urbano. Essa atividade possibilitou 
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avaliar o entendimento do tema e a representação da atividade pelo ponto de vista infantil. A 

interpretação desses desenhos e dos elementos neles apresentados fundamentaram diretrizes 

importantes, por exemplo, a presença de uma árvore em desenhos reflete a importância de 

elementos simbólicos que representem a natureza no espaço. 

Esta análise evidenciou o entendimento da palavra “radical” em um nível mais amplo, com o sentido 

de modificar e superar, trazendo para a proposta aspectos relevantes no sentido de impactar, chamar 

a atenção, e até mesmo expressar obstáculos e dificuldades como algo divertido e superável. 

A associação do esporte radical com vencer desafios demonstra que as crianças não veem as 

dificuldades como um obstáculo e sim como um estímulo, o que afirma a colocação de DIMARCHI 

(2010) e JAGOBUCCI (2010) no que diz respeito a preparação das crianças para lidar com obstáculos 

não só nos esportes, mas em vivências do dia-dia. 

Como pode ser exemplificado pela figura 2, o imaginário infantil, interpretado, resultou em criações 

de um “circuito radical”, onde várias modalidades se relacionavam. Identificou-se pistas de skate 

relacionadas à escalada e também a tirolesa que iria para uma ponte de arvorismo e ainda high-line 

com basquete, evidenciando a presença do esporte no imaginário e na vivência das crianças, como 

também suas necessidades de praticar diversas atividades, entretanto mantendo uma conexão entre 

essas. 

Figura 2–Resposta a questão 3 da Entrevista semiestruturada infantil. Criança de 9 anos 

 
Fonte: Entrevista Infantil semiestruturada elaborada pelas autoras. 
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5 CENÁRIOS RELACIONADOS 

Buscando-se entendimento do contexto foram efetivadas observações diretas em parques e se 

pesquisou empresas que oportunizam qualidade de vida em meio urbano. Essa ferramenta é 

fundamental para analisar propostas existentes, seus pontos positivos e negativos, que poderão 

servir como fundamentos a novas propostas. 

O quadro analítico 1, abaixo relaciona os quatro espaços estudados, suas características positivas e 

negativas, conclusivas para a análise. 

Quadro 1: Quadro analítico de cenários relacionados 

 

Fonte: Elaborada pelas autoras 
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A partir da análise destes cenários, foi possível compreender a existência de um público relevante e 

específico para ambientes que propiciem uma experiência com esportes radicais e qualidade de vida. 

O uso de tecnologias e materiais se mostrou fundamental para a criação de estruturas que ofereçam 

modalidades com diferencial e segurança em meio urbano. A presença de elementos da natureza é 

ponto forte para o público. As variantes dos benefícios da prática que vão além do bem-estar físico e 

podem promover bem-estar social e mental a partir da socialização, recreação e lazer. É necessária, a 

conexão de interesses públicos e sociais, para a realização de políticas públicas que garantam a 

ocupação, o uso de espaços públicos e que possam viabilizar maior qualidade de vida em meio 

urbano. 

6 DISCUSSÕES 

O estudo aponta diretrizes que embasem o planejamento de um espaço para a prática de esportes 

radicais em meio urbano, como uma alternativa para proporcionar a qualidade de vida em seus três 

aspectos (social, mental e físico). Já que a prática de esportes radicais aparece como um produto da 

necessidade humana por qualidade de vida, principalmente em meios urbanos. Pois, qualidade de 

vida e bem-estar, mental, social e físico relaciona-se diretamente a prática de atividades físicas. 

Proporcionar aos moradores da cidade de Belo Horizonte um espaço para a prática de esportes 

radicais em meio urbano é desenvolver um ambiente que promova lazer, diversão e oportunidade de 

conhecimento de esportes. Sendo uma alternativa para a manutenção da qualidade de vida na 

cidade.  

As diretrizes apontadas a partir deste estudo demonstram que o ambiente a ser proposto deve ser de 

fácil acesso, aberto, amplo e trazer elementos que simbolizem e retratem a natureza; deve envolver o 

público de forma a proporcionar conhecimento, lazer e socialização entre as pessoas em meio 

urbano; oferecer mais de uma modalidade de esporte radical interligados entre eles; despertar o uso 

de locais ociosos e pouco frequentados da cidade, promovendo a ocupação dos espaços públicos 

existentes e, consequentemente, aproximar moradores e visitantes da região; proporcionar, saúde, 

bem-estar e fazer uso de tecnologias e materiais existentes em prol da segurança. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse aspecto a ação sistêmica do design contemporâneo aparece como intermediador de novas 

soluções, pelo fato de proporcionar a identificação de um problema e sua consequente análise por 

pontos de vistas distintos e relacionados. Assim, apresentamos uma fundamentação e, consequente, 

identificação de diretrizes orientadoras para a ação do design de ambientes. Esse processo coloca em 

questão um caminho inverso ao desenvolvido atualmente pelos designers, sugerindo iniciar o 

processo de criação a partir da identificação de demandas sociais, não mais partindo de um local pré-

estabelecido. Isso não invalida a técnica utilizada de forma predominante nos estudos de design, mas 

acrescenta/contribui, no sentido de inserir sentido social e de identificação de necessidades nos 

estudos e propostas realizados. Conclui-se, a partir deste estudo, a possibilidade de se pensar 

sistematicamente o design como uma ferramenta para gerar soluções cada vez mais fundamentadas 

e coerentes com o contexto atual, a partir do estudo de demandas sociais para propor solução. Por 

fim, sugere-se, então, que as pesquisas futuras se atentem para as demandas sociais contemporâneas 

e para a busca de soluções partindo das demandas sociais. 
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RESUMO  
O presente artigo busca definir as relações emocionais na produção e criação do  livro  literário como projeto 
gráfico editorial. Aborda‐se os recursos do design utilizados na conexão afetiva entre o jovem leitor e o livro. É 
necessário definir as características gráficas que possuem relações com as emoções sentidas pela criança frente 
à  projetos  editoriais,  como  tipografia,  cores,  ilustrações,  layout  e  demais  elementos  de  produção  criativa, 
buscando aprimorar estas características para estabelecer diretrizes para livros que ainda serão produzidos, de 
forma a influenciar positivamente na formação da criança como indivíduo. Essa abordagem será aqui estudada, 
através do caso da coleção de livros da saga “Harry Potter”, da escritora J.K. Rowling. Definiu‐se a pesquisa com 
o  tema  emocional  pois  os  aspectos  emocionais  são  os  primeiros  a  serem  percebidos.  Podemos  decidir  se 
gostamos ou não de um  livro, com uma análise apenas visual, auditiva ou olfativa nos 30 primeiros segundos 
de  contato  com  o  objeto.  A  emoção  está  ligada  à  cognição,  ela  contribui  para  a  tomada  de  decisões  e  é 
fundamental  para  as  relações  do  indivíduo  consigo  e  com  o mundo  exterior  (DAMÁSIO,  1996).  Com  essa 
afirmação, nota‐se a necessidade de estabelecimento dos fatores que atraem e acrescentam de forma positiva 
à criança leitora, frente ao livro como peça gráfica e produto.  
PALAVRAS‐CHAVE: editorial, emocional, design.  
 
 

ABSTRACT  
This article seeks to define the emotional relation on production and creation of the literary book as a graphic 
editorial project. The analysis approache the design resources used  in affective connection between the young 
reader and  the project of  the book.  It  is necessary  to define  the graphic  features  that have  relation with  the 
emotions  felt  by  the  child  as  this  read  the  book,  such  as  typography,  colors,  illustrations,  layout  and  other 
creative elements of production, seeking to improve these characteristics to establish guidelines for books yet to 
be produced,  in order  to positively  influence  the  formation of  the  child as an human.  This approach will be 
studied here through the case of the collection “Harry Potter”, by J.K. Rowling. The survey was defines with the 
emotional aspects because those are the first to be perceived. We can decide  if we  like of dislike a book with 
only visual analysis, auditory or olfactory, in the first 30 seconds of contact with the object. The emotion is linked 
to cognition,  it contributes to decision‐making and  it  is  fundamental to the relationship of the  individual with 
himself and with  the world  (DAMASIO, 1996). With  this statement,  it  is perceivable  the need  to establish  the 
factors that attract and add positively to the child reader, which are presented  in the book as a graphic piece 
and product.  
KEY‐WORDS: editorial, emotional, design. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo trata diretamente das  ligações emocionais e cognitivas do  jovem  leitor frente ao 

projeto editorial contemporâneo, através do estudo de caso da coleção Harry Potter.  

Os aspectos emocionais são os primeiros a serem percebidos. Podemos decidir se gostamos ou não 

de um produto, com uma análise apenas visual, auditiva ou olfativa nos 30 primeiros segundos de 

contato com o objeto. Os aspectos funcionais são mais demorados pois dependem do uso. Partindo 

do  pressuposto  defendido  pelo  neurocientista  Antônio  Damásio  (2004)  e  pelo  filósofo  Baruch 

Spinoza, como cita Damázio (2013), “todo ser vivo está sempre buscando seu bem‐estar e prazer”. 

Em  relação  ao público  infanto‐juvenil  como  consumidor, busca‐se definir  também  até onde  esses 

influenciam  e  até onde  são  influenciados por pais ou parentes na  compra de um  livro.  E quando 

influenciados, por quais motivos os adultos estão escolhendo determinado produto, aprofundando‐

se no estudo de  livros que marcaram uma geração. O consumidor não consome apenas aquilo que 

quer  ou  necessita, mas  também  produtos  que  o  aproxime  daquilo  que  deseja  ser  ou  que  deseja 

sinalizar  para  si mesmos  e  para  terceiros,  no  caso  dos  pais  em  relação  aos  filhos.  Assim  como 

acontece com a literatura, pois buscamos ler ou indicar leituras que abrangem aquilo que almejamos 

e/ou fantasiamos. 

Esta análise aborda a  temática dos aspectos emocionais utilizados na criação do projeto de design 

gráfico  do  livro  infantojuvenil.  Será  feito  o  estudo  de  caso  dos mundialmente  famosos  livros  da 

Coleção Harry Potter, de autoria da escritora J.K. Rowling. Os títulos da coleção são: Harry Potter e a 

Pedra Filosofal (Abril de 2000); Harry Potter e a Câmera Secreta (Agosto de 2000); Harry Potter e o 

Prisioneiro de Azkaban (Novembro de 2000); Harry Potter e o Cálice de Fogo (Junho de 2001); Harry 

Potter e a Ordem da Fênix (Novembro de 2003); Harry Potter e o Enigma do Príncipe (Novembro de 

2005) e Harry Potter e as Relíquias da Morte (Outubro de 2007). 

Da problematização, questiona‐se se é possível estabelecer diretrizes emocionais aplicadas ao design 

gráfico, que sejam adequadas à criação do livro infantojuvenil, para que esses sejam fatores positivos 

na formação do leitor como indivíduo formador de opinião na sociedade. 

A emoção está  ligada à cognição, ela contribui para a tomada de decisões e é fundamental para as 

relações  do  indivíduo  consigo  e  com  o mundo  exterior  (DAMÁSIO,  1996).  Com  essa  afirmação,  é 

possível definir a necessidade de estabelecimento dos fatores que atraem e acrescentam de forma 
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positiva à criança leitora, frente ao livro como peça gráfica e produto. 

O apelo ao consumo dos produtos passa a se valer de fatores de identificação de seus consumidores, e o 
Design Emocional se  faz presente como maneira de proporcionar uma  ligação mais  forte e duradoura 
entre  consumidor e produto ou marca, em meio a mercados  saturados de  toda a  sorte de objetos e 
serviços  oferecidos  insistentemente,  até  agressivamente  aos mais  diversos  públicos.  A  emoção  é  o 
centro  dessa  forma  de  concepção  de  bens  que  visam  se  destacar  dentre  todos  os  concorrentes  aos 
olhos  e  demais  sentidos,  de  seu  público  alvo,  valendo‐se  de  referenciais  que  ultrapassam  as 
características racionais que possivelmente movem as escolhas no ato de consumir,  indo mais a fundo 
nas preferências de cada grupo consumidor, como a diversão e a experiência do processo de compra, os 
referenciais  culturais,  a  expressão  por  símbolos  e  tantos  outros  fatores  que  transgridam  os  limites 
primários,  valores  simples  do  consumo  na  hipermodernidade  em  sua  complexa  formação.  (HORTA, 
2012, p. 116). 

 

Dada a necessidade de pensar estratégias para este novo contexto mercadológico, onde o design é 

usado como diferencial para emocionar e atrair o público,  justifica‐se este projeto com a finalidade 

de  entender  as  necessidades  e  anseios  do  público‐alvo:  crianças  e  adolescentes,  e  do  público 

consumidor:  os  pais,  para  fundir  todos  os  elementos  que  possam  proporcionar  uma  experiência 

única na relação entre o leitor e o livro. 

Definiu‐se tal coleção para estudo de caso pois segundo uma pesquisa do Kids and Family Reading 

Report  (Relatório da  leitura  infantil e  familiar) e da editora americana da série, Scholastic,  revelou 

que 51% dos  leitores de Harry Potter,  com  idade entre 5 e 17 anos disseram que não  liam  livros 

apenas por diversão, antes de começarem a  ler a coleção de  J.K. Rowling, e que agora o  fazem. O 

estudo apontou ainda que, de acordo com 65% dos filhos e 76% dos pais, o desempenho escolar das 

crianças melhorou desde que começaram a ler Harry Potter. 

Objetiva‐se o desenvolvimento de um estudo baseado na relação entre linguagem gráfica e emoção, 

onde há uma conexão afetiva entre pessoas e livros infantojuvenil, fase esta em que o leitor já lê e se 

comunica verbalmente, além de possuir  ideias e conceitos  lógicos e racionais, ordenação cognitiva, 

tradução  de  experiências,  significados  sociais,  referência  de  cores  representando  sentidos  e  já 

conseguem cognitivamente, manter um sistema simbólico‐cultural e social. 

Dos objetivos específicos, é estabelecido: 

 

- Definição  de  um  panorama  histórico  e  sociocultural  sobre  a  relação  da  criança  e  do 

adolescente como consumidor editorial; 
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- Investigação dos fatores emocionais aplicados na construção de editoriais  infantojuvenil e a 

sua  relação  com  os materiais,  formatos,  cores,  elementos  gráficos,  ilustrações,  e  demais 

características do projeto de design editorial impresso; 

- Estudo de caso dos  livros da coleção Harry Potter, baseados em  seu  tempo de  sucesso no 

mercado e descobrir como esses  têm marcado gerações,  tornando‐se  livros memoráveis e 

objetos da memória; 

- Por fim, propor diretrizes para projetos de design editorial infantojuvenil. 

 

2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

A  presente  pesquisa  classifica‐se  como  descritiva  qualitativa,  pois  através  do  estudo  de  caso  da 

coleção Harry Potter, serão apontados detalhes do projeto gráfico dos livros, abordando como estes 

influenciam emocionalmente o jovem leitor. 

Do  público  a  ser  estudado,  definiu‐se  o  que  abrange  a maior  porcentagem  dos  leitores  de Harry 

Potter, que é o público infantojuvenil, na faixa etária entre dez e quinze anos de idade.  

A metodologia utilizada será revisão bibliográfica de livros, artigos e revistas científicas relacionados 

diretamente ao design gráfico, que abordem os pontos a serem analisados no projeto editorial, como 

livros de tipografia, cores e layout. 

A  segunda  etapa  metodológica  será  a  aplicação  das  diretrizes  anteriormente  estudadas  nas 

bibliografias de referência, ao estudo de caso, através da análise dos editoriais  (capa,  ilustrações e 

tipografia) da coleção.  

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

Com  o  surgimento  de  novas  tecnologias  ao  final  do  século  XX  e  o  fácil  acesso  as  novidades 

tecnológicas, as crianças rapidamente passam a ter uma incrível afinidade com qualquer aparelho de 

recursos modernos, o que faz com que o raciocínio seja mais rápido e o aprendizado seja na prática 

diária em contato com essas novidades. Rushkoff (1996) cita em seu livro The Children of Chaos, essa 

interação com as telas acontecendo cada vez mais cedo, criando para as crianças uma nova forma de 

viver a infância, refletindo uma nova forma destas compreenderem o mundo, aproximando‐as cada 

vez mais do universo adulto. Situação essa que mostra a criança como ator  social, movimentando 
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potencialmente  o mercado  de  consumo  e  se  impondo  como  um  público  diferenciado  que  busca 

novidades, apropriadas às suas necessidades.  

O IBGE e o Euromonitor (2012) apontam que o Brasil é composto por 45 milhões de crianças e é o 2º 

maior  país  consumidor  de  produtos  infantis  destinados  a  pessoas  de  0  a  10  anos,  com  um 

crescimento de 14% ao ano, o que mostra a grande  significância do consumo  infantil no contexto 

econômico nacional. 

Segundo  estimativa  do  IBOPE  (Instituto  Brasileiro  de  Opinião  Pública  e  Estatística)  em  2013,  o 

consumo  nacional  e  de  importação  totaliza  R$  6,61  bilhões,  tendo  um  crescimento  de 

aproximadamente  10%  em  relação  ao  ano  anterior.  Ao  tratarmos  desse  intenso  crescimento 

econômico focado no mercado infantil, verifica‐se que é necessário um completo entendimento das 

crianças como consumidoras, compreendendo aquilo em que elas acreditam, o que elas querem e 

como elas se comportam, é preciso repensar os conceitos básicos de consumo humano juntamente 

aos conceitos de  infância e o consumo específico no meio  infantil. Assim sendo, foi escolhido como 

recorte temático neste projeto de pesquisa, o design emocional aplicado ao design editorial de livros 

infantis, através da coleção Harry Potter. 

Peter  e  Olson  (1999)  apontam  que  o  consumidor  infantil  possui  processos  cognitivos  bastante 

diferentes dos adultos, em relação à memória, percepção, raciocínio, etc. Além do processamento de 

informações, o desenvolvimento em meio social distingue‐se em aspectos como o autoconceito e a 

moral.  As  características  dos  padrões  de  consumo  das  crianças  são  intensamente  conectados  as 

alterações  culturais  e  desde muito  cedo,  aprendem  que  os  objetos  possuem  valor  simbólico  que 

determinam  o  seu  lugar  numa  sociedade.  Através  do  consumo,  esses  jovens  posicionam‐se 

socialmente,  enxergando  o  seu  espaço,  definindo  a  sua  tribo  e  passam  a  entender  que  há  uma 

segregação social  imposta pelo mundo  imediatista de consumo, o que é refletido na construção da 

sua identidade social.  

Jordan  (2000)  pontua  que  os  prazeres  podem  ser  proporcionados  pelos  objetos  que  nos  cercam. 

Durante  muitos  séculos,  o  homem  têm  criado  objetos  funcionais  e  decorativos,  em  busca  de 

prazeres, que estão associados, basicamente, aos aspectos funcionais e emocionais do produto. Dos 

aspectos funcionais, destacam‐se aqueles associados ao bom desempenho do produto, atendendo a 

sua  função. Dos aspectos emocionais,  relaciona‐se às  sensações provocadas pelo produto, como a 
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excitação,  interesse  e  alegria,  resultantes  de  determinadas  características  presentes  no  produto, 

como a estética, o odor, as texturas, etc.  

Em relação a criança como  leitora, busca‐se definir também até onde ás crianças  influenciam e até 

onde  são  influenciadas por pais ou parentes na  compra de um  livro.  E quando  influenciadas, por 

quais motivos os  adultos  estão  escolhendo determinado  editorial,  aprofundando‐se no  estudo de 

objetos  memoráveis,  nostálgicos,  que  resgatam  momentos  que  os  marcaram,  incluindo  os 

brinquedos de sua infância e suas experiências passadas. O consumidor não consome apenas aquilo 

que quer ou necessita, mas também produtos que o aproxime daquilo que deseja ser ou que deseja 

sinalizar para si mesmos e para terceiros, no caso dos pais em relação aos filhos. 

Existem  produtos  que  afirmam  o  status  do  consumidor  (desde  criança  à  idosos),  valorizando‐o  e 

elevando sua auto‐imagem, e outros que despertam sentimentos e significados que contribuem para 

sua identificação e envolvimento social. Dentre muitas características de um livro, destaca‐se o apelo 

emocional através de cores, efeitos gráficos,  ilustrações,  tipografias, elementos visuais e  inúmeros 

fatores que serão aqui estudados, por criarem uma atmosfera no produto, que estão ali exatamente 

para evocar determinados sentimentos, condizentes com o público que se busca atingir e com a sua 

realidade de vivência. 

De  acordo  com  pesquisa  de  2006  da  Fundação  CASA  de  São  Paulo,  acesso  rápido  ao  consumo, 

independência e prestígio são os principais motivadores de delitos entre as crianças e adolescentes 

internos na instituição. Segundo a InterScience (2003), os fatores que mais influenciam o consumo de 

produtos infantis em geral são: 1º Publicidade na tevê; 2º Personagens famosos; e 3º Embalagens. O 

Instituto Alana aponta que esses dados retratam uma realidade que precisa ser repensada. A criança 

não deve ser alvo do mercado nem iniciada no mundo de consumo sem que seja educada para isso. 

Antes de conhecer marcas e produtos, a criança precisa ser preparada para ser cidadã, além de ser 

consumidora consciente e responsável. Situação essa que deve ser trabalhada desde o briefing até a 

criação de produtos e serviços voltados para o público infantil, adequando características materiais, 

emocionais,  psicológicas,  cognitivas  e  educativas,  pensando  o  indivíduo  em  formação  como 

construtor da sua autonomia, apoiado por essas ferramentas. 

Enfim,  com  esse mercado  exclusivo  a  criança  é  considerada  integrante  ativa  de  nossa  sociedade, 

portanto, o papel do designer é adequar as características emocionais e afetivas ao projeto editorial 

dos  livros  infantis. O embasamento dessa adequação  se dará através dos  fatores que acrescentam 
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positivamente no desenvolvimento e  formação da  criança,  reafirmando os  seus valores e moral, e 

eliminando  as  características  e  estratégias  que  incitem  o  consumo  excessivo  e/ou  o  consumo  de 

produtos fora da realidade sociocultural onde a criança está inserida. 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

Baseando‐se em pesquisas em fóruns, wikis e comunidades voltadas exclusivamente para os leitores 

dos  livros  de  J.K.  Rowling,  junto  à  análise  dos  sete  livros  da  coleção,  foi  possível  analisar  as 

características gráficas das peças editoriais, que  tiveram David Saylor como diretor de arte e Mary 

GrandPré, como ilustradora. 

Mary Grandpré, nascida em 1954 é uma ilustradora norteamericana de Dakota do Sul, nos EUA. Seu 

reconhecimento profissional de maior destaque  foram as  ilustrações dos  sete  livros da  saga Harry 

Potter, para a edição americana, utilizadas também para figurar as capas de edições de outros países, 

dentre eles Brasil e Portugal. 

Começando pela análise das  ilustrações das capas dos  livros, vê‐se apenas uma  ilustração em cada 

edição, que abrange a primeira capa, as duas orelhas e quarta capa. Os desenhos possuem  traços 

bem característicos da  ilustradora, mostrando sempre o protagonista em situações que contam um 

breve resumo da narração da respectiva publicação, sempre deixando pistas do que acontecerá na 

história. 

Os  títulos  de  cada  livro  utilizam  famílias  tipográficas  diferentes  em  cada  volume,  sendo  fontes 

fantasia, nos livros: Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e 

o Prisioneiro de Azkaban e Harry Potter e as Relíquias da Morte. As fontes fantasia são pouco legíveis 

e por isso utilizadas apenas em títulos e subtítulos curtos. Nos livros Harry Potter e o  Cálice de Fogo 

e Harry Potter e a Ordem da Fênix, as fontes são Romanas, por mostrarem  influências da escritura 

manual, são regulares e com grande harmonia de proporções, forte contraste entre elementos retos 

e curvos e seus remates proporcionam alto grau de legibilidade. Já no livro Harry Potter e o enigma 

do Príncipe a fonte utilizada é manuscrita, reproduzindo a escrita humana, passando a mensagem de 

elegância, classe e antiguidade. 

Todos os  livros possuem características que geram uma  identidade gráfica para a coleção, onde o 

título da saga, “Harry Potter”, aparece no topo dos livros utilizando a tipografia Hocus Pocus, criada 

por David Occhino. A fonte subdivide‐se em 4 estilos: Regular, Magic Bolt, Titles, e Titles Alternate. 
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Cada  letra  é  formada  com  linhas  precisamente  sintonizadas  e  curvas,  utilizando  serifa.  Todas  as 

formas dos símbolos tem um estilo apropriado ao restante da  linguagem utilizada na tipografia. As 

letras maiúsculas são desenhadas para funcionar bem em qualquer combinação com as minúsculas. 

A Magic Bolt e a Titles Alternate possuem em cada letra maiúscula, uma alusão à cicatriz em formato 

de  raio que o bruxo Harry  tem na  testa,  causada por  seu maior  inimigo  Lord Voldemort, que é o 

trecho que dá início à saga.  

Além da  tipografia do  título da coleção possuir uma  fonte exclusiva e baseada no  roteiro do  livro, 

esta  vem  em  acabamento  verniz  localizado,  em  variadas  cores,  sempre  adequadas  e 

complementares à paleta de cores escolhida para a ilustração de cada capa. 

A  fonte utilizada no miolo do  livro é a Garamond, que possui  serifas e demais  características que 

provocam  um  rápido  e  fácil  reconhecimento  das  letras,  gerando  uma  boa  legibilidade  e 

leiturabilidade, adequando‐se a mancha de texto das páginas interiores do livro. 

Das cores utilizadas em cada ilustração, pode‐se observar que nos quatro primeiros livros a paleta de 

cores é mais  variada, dentre  frias e quentes e nos  três últimos  livros é  sempre utilizada uma  cor 

principal em cada volume, onde há variações tonais da mesma. 

Do suporte, na capa é utilizado papel triplex com plastificação fosca e verniz localizado no título, já o 

miolo é feito em papel offset e possui escrita em toda a sua página, deixando respiro nas margens 

superiores, inferiores e laterais. 

4 RESULTADOS 

O primeiro  livro da  saga, Harry Potter e a Pedra Filosofal,  foi publicado na Grã‐Bretanha em 1997 

pela  Bloomsbury  Publishing  e  no  Brasil,  pela  Editora  ROCCO  LTDA.  Em  Janeiro  de  2012,  este  foi 

apontado pela Folha de São Paulo, como o segundo livro mais vendido no mundo, perdendo apenas 

para a Bíblia.  

Os  volumes  sucessores  da  coleção,  também  foram  grandes  sucessos  de  venda.  Baseando‐se  na 

análise de dados  feita anteriormente, é possível concluir que Harry Potter não  foi apenas mais um 

best seller nas prateleiras das  livrarias. Todo o projeto, desde o  roteiro até o briefing de criação e 

produção gráfica, buscou ter um cuidado em acompanhar a evolução dos leitores, uma geração que 

ficou marcada emocionalmente através da literatura e da obra gráfica de cada livro.  
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Para a pesquisadora Ana Claudia Munari, que defendeu um trabalho de doutorado sobre os leitores 

da saga, qualquer pessoa com mais de 11 anos pode se  identificar com os  livros e personagens de 

Harry Potter. “Todas as questões humanas como o companheirismo, a coragem, a bondade e todas 

as artimanhas que os protagonistas inventam para resolver problemas”. Todos estes sentimentos são 

expressos tanto no enredo, quanto na forma como a história é apresentada graficamente, exigindo 

características editoriais adequadas que também fomentaram o sucesso da saga.  

Conclui‐se que os  livros da coleção Harry Potter são dotados de significados, representados no uso 

de  cores  adequadas,  ilustrações  intuitivas,  tipografias  de  boa  leiturabilidade  e  legibilidade, 

características  essas  que  são  somadas  ao  conteúdo  produzido  pela  autora  J.K.  Rowling. O  jovem 

leitor identifica‐se com o protagonista, ao buscar uma leitura fantasiosa, imaginativa e lúdica. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a análise dos livros da saga Harry Potter, é possível concluir que as ilustrações, tipografias, cores 

e  demais  escolhas  de  design  são  emocionalmente  adequadas  para  o  público  leitor,  essas 

características  são  organizadas  e  propositalmente  planejadas  para  influenciar  positivamente  na 

formação literária do indivíduo como formador de opinião na sociedade.  

As escolhas de design combinadas com à história escrita por J.K. Rowling, formam uma produção de 

sucesso, facilmente comprovada pelo número de leitores das mais variadas faixas etárias e pelo 

tempo de sucesso, possuindo visibilidade no mercado editorial até os dias de hoje e abrangendo um 

grande espaço hipermidiático, através da convergência transmídia. 
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RESUMO  
Esta pesquisa propõe discutir, através da revisão bibliográfica e do estudo de caso, o modelo contemporâneo 
dos projetos editoriais. A cada década os meios de comunicação se ressignificam. A comunicação mudou, de 
maneira drástica nos últimos cinquenta anos: televisão, rádio, cinema, jornais e revistas foram reinventados 
após o advento da Web 2.0 e seus recursos de comunicação síncrona e assíncrona. O receptor mudou e 
necessita colaborar com a mensagem. A mensagem não mais é entregue sem algum tipo de interferência 
comunicacional. O paradigma emergente da comunicação que nasce a partir de meados do século XX, modifica 
o modelo hipodérmico no qual a informação é unidirecional, e sua compreensão e domínio por parte do 
receptor são irrelevantes. Nesse sentido, os projetos editoriais contemporâneos necessitam corroborar com as 
premissas do paradigma emergente. Interação, colaboração, transmídia, são alguns dos conceitos básicos nos 
quais os produtos editoriais do século XXI deverão ser elaborados. A mídia impressa não necessariamente se 
contrapõe à digital, mas sim, incorpora e se apropria de suas características funcionais. A convergência das 
mídias assinala a efemeridade dos projetos pautados no modelo tradicional da comunicação, ao passo em que 
essas publicações não proporcionem uma experiência colaborativa a seus interlocutores.  
PALAVRAS-CHAVE : design editorial, transmídia, interatividade, paradigma da comunicação. 
 
 
ABSTRACT  
This research aims to discuss, through a literature review and case study, the contemporary model of publishing 
projects. Every decade the media is resignify. The communication has changed drastically in the last fifty years: 
television, radio, cinema, newspapers and magazines were reinvented after the advent of Web 2.0 and its 
synchronous and asynchronous communication features. The receiver changed and needs to collaborate with 
the message. The message is not delivered without some sort of communication interference. The emerging 
paradigm of communication that is born from the mid-twentieth century, modifies the hypodermic model in 
which information is one-way, and his understanding and mastery by the recipient are irrelevant. In this sense, 
contemporary publishing projects need corroborate the premises of the emerging paradigm. Interaction, 
collaboration, transmedia, are some of the basic concepts on which the editorial products of the twenty-first 
century should be prepared. Print media does not necessarily opposed to digital, but incorporates and 
appropriates its functional characteristics. The convergence of media highlights the transience of guided 
projects in the traditional communication model, while in these publications do not provide a collaborative 
experience to his interlocutors.. 
KEY-WORDS : guidelines, submission, paper. 
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1 INTRODUÇÃO 

A comunicação na contemporaneidade rompe com o a Teoria Hipodérmica proposta na década de 

1930, criada por  Lasswell (1971) corroborando com o período descrito por Cloutier (1975) e 

representando a comunicação no paradigma tradicional (FRANÇA, 2003). Cloutier (1975) que 

descreve o tal período como a "Era do EMEREC" Cloutier (1975 p.21) mostra a comunicação proposta 

de maneira estática, na qual emissor e receptor tinham seus papeis definidos. Contudo, Cloutier 

(1975) e Lévy (1999) apontam que a Pós-Modernidade constrói um novo modelo de emissor e 

receptor, que se comportam de maneira mútua, transmitindo, recebendo, ressignificando e 

retransmitindo a mensagem. Nesse sentido, surge um novo pensamento acerca da comunicação que 

data da década de 1970, como aponta Santaella (1996). O surgimento das tecnologias e sua ampla 

aplicação nos meios de comunicação, como aponta a autora, "dos anos 70 para cá, de que estamos 

diante de um universo diferencial que se tornou ilegível tanto para as categorias de pensamento 

próprias da idade moderna". (SANTAELLA, 1996 p.91). Toda essa transformação, segundo a autora, 

modifica radicalmente os meios de comunicação de massa ao passo em que os interlocutores 

desenvolvem seu pensamento crítico e não percebem mais a mensagem conforme décadas 

anteriores, citadas por Cloutier (1975). 

Quais seriam pois, as influências dessa mudança no pensamento, nos projetos editoriais? Desde a 

expansão tecnológica apontada por Santaella (1996) que envolveu inúmeras mídias, tais como "TV 

através de satélites artificiais, fibras óticas e cabos coaxiais, no advento dos chips de silício que 

transformam computadores em meios revolucionários de comunicação" (SANTAELLA, 1996 p.89), 

muito se especulou sobre o futuro dos projetos pautados num paradigma tradicional, Quéré (1991). 

A exemplo dos jornais, especulou-se que projetos editoriais como os livros teriam sua longevidade 

ameaçada pelos recursos das rede mundial, Haslam (2007). Contudo, segundo o autor a abrangência 

da rede mundial de computadores intensificou e potencializou as publicações editoriais que já tinham 

caráter colaborativo em sua equipe técnica, passa a ter, num segundo momento, de acordo com 

Castells (2003), também apresenta a colaboração em seu conteúdo por se tratar de uma "sociedade 

em rede" (CASTELLS, 2003 p.286). 

Com o objetivo de identificar traços de uma produção colaborativa, baseada na ressiginificação da 

mensagem, bem como a utilização dos recursos digitais contemporâneos, será feito o estudo de caso 

da campanha  "Os Últimos Desejos da Kombi" criada em 2013 pela agência paulista AlmapBBDO. 
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2 PARADIGMA TRADICIONAL E O PARADIGMA EMERGENTE 

Não é possível precisar as datas do surgimento de um determinado paradigma, considerando que as 

transformações no comportamento da sociedade são processuais como aponta Castells, (2003). 

Entretanto, infere-se que até o período da Primeira Grande Guerra a sociedade moderna estava 

imersa no paradigma clássico informacional da comunicação, como aponta (França, 2003). Ao se 

contextualizar a sociedade na década de 1930, identifica-se franca expansão dos meios de produção 

e comunicação proveniente do novo modelo de sociedade proposto pela Revolução Industrial (1760 a 

1820). A comunicação era pois, um modelo entendido pela linguagem das máquinas, operando de 

maneira binária, que se refletia ao restante dos outros meios, mesmo sendo processada entre 

indivíduos. 

Ademais, desde o advento da imprensa no século XV, a comunicação se deu de maneira linear e 

estática, como aponta Quéré (1991), mesmo que já atingisse as grandes massas. O autor aponta que 

a comunicação nesse período além de informar, tinha por objetivo estabelecer uma relação de 

controle dos detentores dos meios sobre a sociedade da época. A massificação da comunicação 

também era promovida pela propaganda militar que levou milhares de espectadores aos cinemas 

durante as duas Grandes Guerras, como descreve Lasswell (1971), para acompanharem o andamento 

dos conflitos. Contudo, a proposta nesse período não era de uma participação colaborativa, apenas 

passiva. Os meios de comunicação desse período pois, se pautavam pelo modelo do EMEREC 

(Emissor e Receptor CLOUTIER, 1975 p.21), no qual a mensagem, independentemente da 

fidedignidade de seu conteúdo era transmitida para os interlocutores sem sua interferência, de 

maneira hipodérmica. 

Entretanto, o modelo comunicacional sofreu severas mudanças a partir do período Pós-Guerra, no 

qual identificam-se um receptor de características reflexivas em detrimento do interlocutor passivo 

do paradigma clássico. Quéré (1991) indica os indícios da transformação que se consolida nas 

décadas seguintes, chegando em seu ápice na década de 1970. Para ele, a dicotomia da episteme e 

da praxis retratam o que seriam os dois pensamentos do Paradigma Clássico e do Emergente: 

duas grandes concepções da comunicação. Uma é "epistemológica", no sentido de que ela racionaliza 
em termos de produção e de transferência de conhecimento sobre o mundo e as pessoas; ela depende 
no essencial do esquema de representação. A outra é "paraxiológica" e depende do esquema da 
constituição de um mundo comum pela ação, ou, como se diz às vezes em ciências sociais, do esquema 
da "construção social da realidade". Só a segunda concepção, me parece, é suscetível de alimentar a 
mudança de paradigma da qual é virtualmente portadora a abordagem comunicacional dos fenômenos 
sociais. (QUÉRÉ, 1991 p.72) 
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Para Quéré (1991), as abordagens dos paradigmas clássico e emergente são antagônicas no que diz 

respeito à formação humana em sua individualidade social. Nesse sentido, a primeira se pauta num 

sujeito monológico, no qual a comunicação exerce um papel meramente instrumental e a linguagem, 

por sua vez, exerce um papel meramente representativo. Já a segunda abordagem proporciona o 

surgimento de um sujeito dialógico, no qual a comunicação exerce um papel de constituição de sua 

individualidade e a linguagem, por sua vez, possui papel expressivo e constitutivo. Os estudo de 

Quéré (1991) podem ser representados conforme a Tabela 1: 

Tabela 1: Comparação entre os modelos dos Paradigmas segundo Quéré (1991) 

Paradigma Comunicação Sujeito Papel da comunicação Papel da linguagem 

Tradicional Epistemológica Monológico Instrumental Representativo 

Emergente Paraxiológica Dialógico Constituição da individualidade Expressivo e constitutivo 

 Fonte: Autor 
 

O paradigma emergente caracteriza, pois, uma nova linha de pensamento na qual os indivíduos 

passam a refletir e interferir nas mensagens que recebem. O receptor também passa a ser produtor 

de mensagens e não somente responde a seus impulsos de maneira binária, como aponta Santaella 

(2003) e corroborando com França (2003). Santaella (2003) cita que MCLuhan (1964) em seu clássico 

"O meio é a mensagem", que "insistia na impossibilidade de se separar a mensagem do meio, pois a 

mensagem é determinada muito mais pelo meio que a veicula do que pelas intenções de seu autor." 

(SANTAELLA, 2003. p.24). A autora também propões que uma das resultantes desse cenário seja a 

cultura das mídias: 

Hoje, com as ideias mais ajustada, posso definir com mais precisão o que tenho entendido por cultura 
das mídias. Ela não se confunde nem com a cultura de massas, de um lado, nem com a cultura virtual ou 
cibercultura de outro. É, isto sim, uma cultura intermediária, situada entre ambas. Quer dizer, a cultura 
virtual não brotou diretamente da cultura de massas, mais foi sendo semeada por processos de 
produção, distribuição e consumo comunicacionais a que chamo de "cultura das mídias". Esses 
processos são distintos da lógica massiva e vieram fertilizando gradativamente o terreno sociocultural 
para o surgimento da cultura virtual ora em curso. (SANTAELLA, 2003. p.24) 

 

Nesse sentido, a construção de um projeto editorial que esteja alinhado ao novo paradigma 

apontado por França (2003), poderia ser mais adequado se proporcionasse ao leitor / interlocutor a 

possibilidade de interferir no conteúdo. Surge a nova cultura, uma sociedade denominada por Fuser 
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(2009) como "a sociedade em rede". Essa denominação se dá pelo nível de conexões digitais ou que 

surgem após o advento da rede mundial de computadores, no final da década de 1960. Apesar de 

objetivos bem distintos dos propostos por seus criadores, a própria ressignificação da Internet pode 

ser considerada fruto do comportamento de um novo indivíduo. Dessa forma, a nova cultura digital e 

colaborativa se instaura nos processos da construção das mensagens e, por consequência, de seus 

meios, como aponta Fuser (2009): 

O elemento mais significativo na implementação dessa nova cultura é, sem dúvida, a Internet. Criada em 
1969 com o objetivo de garantir a comunicação militar e científica estratégica nos Estados Unidos, em 
caso de guerra nuclear, a Internet desenvolveu-se de rede essencialmente científica financiada por 
recursos públicos, para hoje, uma crescente utilização comercial, em que o comércio eletrônico (e-
commerce) e os negócios em rede (e-business) convivem com aplicações como correio eletrônico, 
grupos de discussão, educação à distância, bibliotecas virtuais, jornalismo online, telemedicina e 
teleconferências. (FUSER, 2009. online) 

 

Se por um lado a mensagem passa a ser criada de maneira colaborativa como aponta Fuser (2009), os 

projetos editoriais a exemplo dos livros também são frutos "resultantes de um processo colaborativo" 

(HASLAN, 2007. p.13). Contudo, a colaboração se dá através da diversidade de profissionais 

envolvidos em seu processo de produção, desde a elaboração do conteúdo até sua comercialização. 

O autor também aponta mudanças significativas no futuro dos projetos editoriais decorrentes do 

surgimento da Internet: 

Com a invenção da tecnologia digital e a criação da internet, se previu o fim da impressão e a morte do 
livro foi proclamada como iminente. Embora a tecnologia digital tenha revolucionado a escrita, o design, 
a produção e a venda de livros, até a presente data a World Wide Web não foi capaz de substituí-lo. Os 
aficcionados otimistas são encorajados pelo aumento anual nas vendas de livros, apesar do advento da 
internet e sua consequente disponibilização de textos. Por outro lado, os pessimistas citam o gradual 
declínio na venda de jornais, uma situação que segundo seus prognósticos também ocorrerá com os 
livros. (HASLAN, 2007. p.13) 

 

Contudo, o que é observado pelo próprio autor é a mudança positiva no que diz respeito o consumo 

de livros, pois segundo ele, "o mercado da informação parece estar em expansão, e a nova tecnologia 

de leitura da internet está ampliando -no lugar de substituir- o consumo de seu primo mais velho, o 

livro". (HASLAN, 2007. p.12). Nesse sentido, observa-se que na no paradigma emergente da 

comunicação os meios de comunicação e mídias operam de maneira integrada, na qual existe a 

possibilidade de um produto editorial tradicional se sucumbir a outro contemporâneo, apesar de 

existirem potencialidades se ambos coexistirem. 
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Os princípios sugeridos e amplamente disseminados pelo advento da internet vão das modalidades 

de interação mútua apresentado por Primo, 2000 ao advento da WEB 2.0 (O'REILLY, 2005). Apesar da 

colaboração dos projetos editoriais serem cerceadas de maneira reativa, o que implica na 

comunicação binária entre o interlocutor e um determinado projeto, a partir de um script de passos 

pré-determinados. O que se propõe à luz dos estudos de Primo (2000), seria uma interação mútua 

entre os projetos editoriais contemporâneos nos quais sua personalização atingisse o nível de 

exclusividade absoluto entre seus interlocutores. 

A exemplo dessas possibilidades, surgem as plataformas e softwares de códigos abertos, capazes de 

serem desconstruídas e reconstruídas por seus usuários, atendendo às suas necessidades 

particulares. A colaboração, segundo O'Reilly (2005), é o divisor de águas do modelo anterior da 

internet. O autor e co-criador do termo Web 2.0 evidencia as características de tal sistema, tais como: 

cauda longa, agregação de valor através dos usuários, “beta” perpétuo e cooperação em detrimento 

do controle. 

A chave para a vantagem competitiva em aplicativos de internet é até onde os usuários acrescentam 
seus próprios dados àqueles que você fornece. Portanto: não restrinja sua “arquitetura de participação” 
no desenvolvimento do software. Envolva os seus usuários, tanto implícita como explicitamente, na 
adição de valor ao seu aplicativo. (O'REILLY, 2005 p. 28) 

 

O principal preceito da Web 2.0 é a possibilidade de o usuário da rede interferir no conteúdo 

publicado e, também, publicar conteúdo. Caso não lhe seja oferecida tal opção, este constrói seu 

próprio espaço e pode contar com o auxílio de seus semelhantes. 

Percebe-se pois, a mudança na forma de comunicar a partir dos anos 1970 que proporcionaram e 

influenciaram transformações nas mídias digitais e impressas. O paradigma emergente trás consigo 

um novo pensamento acerca das produções de conteúdo, bem como a multiplicidade de plataformas 

para fomentar a comunicação. Infere-se que a partir dessas transformações os projetos editoriais 

necessitam, caso sejam elaborados com o objetivo de atingirem as grandes massas, serem 

elaborados sob vários aspectos e primando pela colaboração.  

3 PROJETOS EDITORIAIS NA CONTEMPORANEIDADE 

As tecnologias que surgem a partir da década de 1980 como aponta Santaella (2003), simbolizam o 

que a autora denomina de cultura das mídias. De fotocopiadoras aos equipamentos de reprodução 

pessoal de música, como os walkman, retratam a mudança no comportamento do indivíduo 
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contemporâneo. Segundo a autora, "Essas tecnologias, equipamentos e as linguagens criadas para 

circularem neles têm  como principal característica propiciar a escolha e consumo individualizados, 

em oposição ao consumo massivo." (SANTAELLA, 2003 p.27). Seguindo tal corrente de pensamento, 

infere-se que a partir dessa mudança da relação dos indivíduos com as mídias, quando esses passam 

a se apropriarem literalmente de seus conteúdos, os projetos editoriais passam a ser cada vez mais 

personalizados, ao passo em que seus interlocutores são caracterizados pela individualidade. 

De encontro ao pensamento de Santaella (2003), surge Jenkins (2009) e sua cultura da convergência. 

O autor aponta novas transformações significativas a partir da década de 1990, com a criação de 

inúmeros aparatos tecnológicos fomentando assim, a produção e o consumo de conteúdos. Para ele, 

a internet não só mudou os hábitos comunicacionais, mas também publicitou as práticas de 

indivudualização que mostra Santaella (2003). O que cada indivíduo fazia com suas mídias, ou com 

seus conteúdos e que antes eram do conhecimento de seus produtores originais, ganharam 

notoriedade graças à audiência da internet. Isso fez com que as corporações produtoras de 

conteúdos modificassem suas práticas, buscando, até mesmo, o controle de seus conteúdos assim 

como era feito no paradigma tradicional. Entretanto, segundo Jenkins (2009), a convergência não está 

somente ligada aos aparatos tecnológicos mas sim, a uma transformação na sociedade:  

Meu argumento aqui será contra a ideia de que a convergência deve ser compreendida principalmente 
como um processo tecnológico que une múltiplas funções dentro dos mesmos aparelhos. Em vez disso, 
a convergência representa uma transformação cultural, à medida que consumidores são incentivados a 
procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos midiáticos dispersos. (JENKINS, 2008. 
p.28) 

Tal convergência midiática pode ser identificada em projetos editoriais elaborados sob essa nova 

modalidade comunicacional. A exemplo dela, será feita a análise sobre a campanha publicitária 

desenvolvida em 2013 pela empresa brasileira de comunicação AlmapBBDO, para a descontinuidade 

da produção do veículo utilitário Kombi, da montadora Wolkswagen do Brasil. Produzida durante 

mais de 50 anos, a montadora decidiu descontinuar sua fabricação em janeiro de 2014. A ação foi 

denominada pela empresa de comunicação como "Os últimos desejos da Kombi" e contou com um 

conjunto de ações e peças publicitárias (Fig.1) veiculadas em mídias digitais e impressas,  que foram 

elaboradas a partir de um conteúdo colaborativo.  

485



 
 
 
 

Figura 1: Imagem da campanha publicitária "Os últimos dias da Kombi" 

 

Fonte: http://www.blogdoadonis.com.br/2015/06/01/almap-unico-gp-do-brasil-no-el-sol/ Acesso em: 12/07/2015 
 

Para homenagear os usuários célebres do utilitário, a AlmapBBDO criou um hotsite 

(http://kombi.vw.com.br/pt/) na qual os proprietários de seus veículos pudessem compartilhar suas 

histórias. A partir de uma seleção feita por critérios determinados pela empresa de comunicação foi 

elaborado um vídeo documentário com duração de aproximadamente 4 minutos. Narrado em 

primeira pessoa pela atriz brasileira Maria Alice Vergueiro, o utilitário conta sua história e lê seu 

testamento (Fig.2), deixando para alguns dos proprietários que compartilharam suas histórias 

algumas de suas peças e artigos promocionais. 

Figura 2: O testamento elaborado para a campanha "Os últimos dias da Kombi" 

 

Fonte: http://imageshack.com/f/268/htem.jpg Acesso em: 12/07/2015 
 

As histórias enviadas pelos proprietários do utilitário compuseram o livro "Minhas Histórias" (Fig.3), 

que foi produzido nos formatos impresso e digital. 
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Figura 3: Capa da publicação colaborativa "Minhas Histórias"

 

Fonte: (http://kombi.vw.com.br/pt/): 12/07/2014 

A proposta da empresa de comunicação AlmapBBDO corrobora com os princípios do paradigma 

emergente como apontam França (2003) e Santaella (1996). A história do utilitário da montadora 

Wolkswagen foi ressignificada e interferida por seus proprietários, que ajudaram a humanizar seu 

percurso de mais de 50 anos sobre as estradas do mundo. Através de recursos digitais provenientes 

da utilização da internet, o conteúdo da campanha pode ser concebido corroborando com os 

princípios da potencialidade da rede de Castells (2003), Haslan (2007). Por fim, uma das peças 

geradas pelo processo colaborativo de obtenção do conteúdo, o livro "Minhas Histórias" foi 

inteiramente escritos por proprietários do utilitário, utilizando os recursos da WEB 2.0, ao passo em 

que suas histórias reais foram compartilhadas num hot site, convergindo em um livro com versões 

impressa e digital. Tal processo colaborativo justapõe o pensamento de Coutier (1975), O'Reilly 

(2005)  e Fuser (2009), bem como com a questão da convergência das mídias é apontada por Jenkins 

(2008). 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A elaboração de projetos editoriais que corroborem com os princípios do paradigma emergente da 

comunicação, bem como com os princípios de colaboração, interação mútua proporcionados por 

uma sociedade em rede, é um desafio para os profissionais de design, editoração eletrônica e 

produção editorial contemporâneos. Mais do que simplesmente implementar a utilização da 

tecnologia nesses projetos, faz-se necessária a avaliação do conteúdo, técnica e linguagem utilizados. 
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O princípio da construção colaborativa ou da interferência no conteúdo através da interação, instaura 

no indivíduo contemporâneo a necessidade de personalizar as publicações do futuro. Nesse sentido, 

cabe aos profissionais responsáveis por tais projetos promoverem mais do que meros conteúdos 

estáticos para seus interlocutores, mas sim, proporcionarem a possibilidade da interação mútua. 

A relação estabelecida entre o indivíduo e o projeto editorial contemporâneo se faz significativa ao 

passo em que esse indivíduo se apropria do produto editorial, ressignificando-o, transformando-o e 

personalizando-o. O desafio das gerações futuras poderá estar ligado ou equilíbrio entre o conceito e 

a utilização das novas tecnologias. Animações em 3D, recursos audiovisuais que simplesmente 

responderem aos comandos de seus usuários poderão estar, de certa forma, ligados ao paradigma 

clássico da comunicação ao passo em que apenas gerem respostas aos estímulos de seus usuários. 

A convergência das mídias poderá ser, dentre outros inúmeros caminhos, uma opção a ser 

considerada ao ser desenvolvido um projeto editorial contemporâneo que, proporcionará aos 

usuários, uma experiência comunicacional satisfatória. 
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RESUMO  
O artigo correlaciona o campo de atuação do design com a temática dos produtos alimentícios tradicionais, 
através de uma abordagem baseada na convergência dos referenciais teóricos sobre os temas afins. O objetivo 
é vislumbrar como o design pode valorizar esses produtos mediando aspectos subjetivos e objetivos para criar 
conceitos que reforcem a identidade local. Explana-se, no decorrer dos subtítulos, sobre: Produtos alimentícios 
tradicionais, Cultura e Identidade; Mercado consumidor alimentício e Potencial do design.  
PALAVRAS-CHAVE: alimento tradicional, identidade local, design. 

 

ABSTRACT  
The article relates the design of the field to the theme of traditional food products, through an approach based 
on the convergence of theoretical frameworks on related topics. The goal is to understand how design can 
enhance those products mediating subjective and objective aspects to create concepts that reinforce the local 
identity. Talk about the items below: Traditional Food Products, Culture and Identity; Food consumer market 
and design potential. 
KEY-WORDS:  traditional food, local identity, design. 
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1 INTRODUÇÃO 

O ato de comer é uma construção sociocultural que reflete a sociedade da qual provém. Portanto, a 

comida é um signo através do qual as identidades assumem materialidade, em pratos, hábitos, 

formas de preparo e consumo. 

Os produtos alimentícios tradicionais são construídos da mescla entre recursos, ambiente e 

população ao longo do tempo. Ou seja, não podem ser transplantados para outros lugares sem 

descaracterizar os significados que lhes conferem estima, podendo ser um bom viés de reforço das 

identidades locais (COELHO NETO e BOULHOSA, 2013). Entretanto, poucas vezes esses produtos 

regionais são reconhecidos como poderiam, uma vez que os valores associados a história, cultura e 

modo de produção não são transmitidos ao consumidor.  

O design sempre se relacionou com a comida, a exemplo de projetos de utensílios, embalagens e 

identidades visuais de alimentos, centrados nos aspectos que a cercam. Entretanto, pouco contribuiu 

para projetar os alimentos em si, apenas em projetos pontuais e sem grande repercussão, como a 

massa Marille do designer Giugiaro. Uma nova relação do design com a alimentação emerge do seu 

reconhecimento como um ativo cultural capaz de refletir o espírito e o estilo de vida de uma 

sociedade (PARREIRA, 2013). Sob essa nova perspectiva, o design pode contribuir para tornar visível 

à sociedade a narrativa por trás dos produtos, possibilitando uma apreciação mais ampla e 

aproximando produtores e consumidores.  

2 DESENVOLVIMENTO 

Produtos alimentícios tradicionais, Cultura e Identidade 

As sociedades se manifestam através de variados idiomas. No caso específico do Brasil, o código da 

comida é sem dúvida um dos mais importantes (DAMATTA, 1999). A comida pode ser entendida 

como um ato social que possibilita leituras do cotidiano (DAMATTA, 1985). Comer constitui uma 

relação entre o corpo, sensações, cultura e o alimento, incluindo os processos de produção, colheita, 

transporte, venda, preparo, apreciação, entre outros (CABRAL, 2014). O ato de comer deve ser 

considerado dentro do seu contexto e de toda sua representatividade regional, ultrapassando a 
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nutrição e a gastronomia. Sendo reconhecido como um espelho cultural capaz de refletir identidade 

coletiva, espírito, caráter, estilo de vida, valores e crenças de uma sociedade (PARREIRA, 2013).  

Ou seja, a comida é uma construção sociocultural profundamente vinculada às histórias pessoais e 

coletivas, as tradições e o saber fazer artesanal. Sendo inclusive muito utilizada em eventos e 

processos de autoafirmação e manifestação de uma identidade. Os hábitos alimentares interferem 

cotidianamente nas nossas vidas, definem o modo como nos relacionamos com outras pessoas e 

como vemos e sentimos os territórios. Desse modo, a comida se mostra como um meio excepcional 

para a compreensão da cultura imaterial e um suporte para a identificação e distinção da identidade 

local (COELHO NETO e BOULHOSA, 2013).  

A História da Alimentação tem se afirmado como um campo de estudos consolidado, o que é 

demonstrado pelo aumento contínuo da quantidade de publicações que já contemplam um terreno 

teórico e conceitual amplo. Os conhecimentos culinários fazem parte dos chamados novos 

patrimônios, sendo, portanto, bens culturais passíveis de registro e proteção. O entendimento da 

comida como bem cultural prático intangível provém da sua percepção enquanto signo e meio 

através do qual as identidades assumem materialidade (MORAIS, 2011). 

Os chamados alimentos tradicionais ou típicos designam pratos definidos como identificadores de 

uma determinada região e cultura, pela matéria-prima local, pelo seu modo de fazer, bem como de 

consumir o alimento, caracterizados como comuns a um grupo social. Tendo um caráter histórico, 

cultural e familiar indissociável, uma vez que se referem ao passado da região e ao processo de 

transmissão do conhecimento ao longo do tempo pelas gerações. Além de um caráter 

discriminatório e de identificação, que passa por cima de diferenças internas, e que mantém aberto 

um campo para discussões e disputa material e simbólica entre regiões (MORAIS, 2004;  ZUIN, L. e 

ZUIN, P., 2008). 

Assim, o processo que torna um prato em comida tradicional de determinada região é polêmico. As 

manifestações regionais são consideradas como pontos de referência que dão origem a um 

imaginário acerca da região, que por sua vez definem a sua cultura que passa a ressignificar as 

manifestações, transformando-as em signos (MORAIS, 2011). A concepção do típico provém dos 

itens partilhados por ricos e pobres de uma mesma região, uma vez que, quando há importância no 
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plano simbólico, as diferenças internas são apagadas e despertam o que há de comum comparado 

com as outras regiões (ABDALA, 2006).  

Como as tradições culinárias são construídas através da história mediante a interação entre a 

sociedade, o ambiente e os recursos disponíveis específicos, essas não podem ser simplesmente 

transplantadas para outros lugares sem descaracterizar os significados que lhes conferem valor. Por 

isso, a comida é considerada um atrativo importante para o turismo, uma vez que tem forte conexão 

territorial e reforça a reputação geral do lugar. Assim, a exploração dessa relação, entre comida e 

seus significados, vem sendo muito utilizada na construção da imagem de territórios e ganho de 

singularidade em comparação a outras localidades (COELHO NETO e BOULHOSA, 2013). 

Mercado consumidor alimentício 

Durante o século XX, o setor alimentício se desenvolveu no sentido de padronizar os alimentos, 

industrializá-los, focando a produção em larga escala, distribuição e o controle higiênico e biológico. 

Atualmente as exigências do mercado se voltaram para novas questões, não basta ser higiênico e 

estar livre de contaminantes, o alimento precisa ser saudável para quem come e produz, além de 

minimamente nocivo ao meio ambiente (CABRAL, 2014). 

O sistema agroalimentar moderno é centrado em poucas indústrias que dominam a produção e 

distribuição do que comemos, tornando homogêneo a oferta de alimento e internacionalizando o 

que é disponível. Portanto, a variedade passou a ser cada vez menor e a oferta centralizada em 

produtos padrões, a partir dos mesmos ingredientes e métodos de processamento. Dessa forma, o 

consumidor moderno distancia-se cada vez mais do produtor, se alienando do processo produtivo e 

de beneficiamento do alimento. Situação que agrava a adaptabilidade do mercado às peculiaridades 

locais e à sazonalidade anual dos produtos (CABRAL, 2014; KRONE e MENASCHE, 2010). 

Ao mesmo tempo, é presenciado o contraste dos movimentos global e local, que ocorrem 

simultaneamente: enquanto o primeiro favorece a uniformidade e padronização do consumo, o 

segundo se fortalece, ao estimular produções locais com conhecimento e know-how regionais em 

produtos únicos. Essas duas tipologias de produtos são apresentadas juntas nas prateleiras dos 

supermercados ao consumidor. Neste cenário, a afirmação da identidade local através da valorização 
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dos seus benefícios, dentre eles o território do qual o produto provém, pode se transformar em um 

diferencial competitivo. Com o passar do tempo essa estratégia possivelmente trará 

reconhecimento, fidelização de clientes e a conquista de novos nichos de mercado (CABRAL, 2014; 

MORAES, 2010). 

Todavia, a autenticidade territorial só é percebida como atributo capaz de qualificar um produto 

quando há uma comunicação entre quem produz com quem consome, por meio da circulação de 

informações sobre o alimento, a tradição culinária e as suas características (COELHO NETO e 

BOULHOSA, 2013). Nota-se também um crescente interesse da população em vivenciar novas 

experiências gastronômicas e compreender os processos que antecedem o consumo dos produtos 

artesanais, englobando sua origem e forma de produção (KRUCKEN, et al, 2014). 

Potencialidade do design 

O design, enquanto área de estudo, combina o conhecimento pragmático da ciência com a 

sensibilidade e intuição criativa das artes. É característica da área a interdisciplinaridade, 

representada na mescla de campos complementares, e a transitoriedade, presente na atuação 

profissional que permeia a realidade e a imaginação, o material e o imaterial (CELASCHI, 2008). 

Ou seja, substancialmente o design conecta aspectos subjetivos e objetivos, combinando-os de modo 

a materializar a identidade de grupos, não apenas por meio de materiais, mas utilizando também 

sistemas, redes e experiências (como sintetiza a Figura 1, a seguir). Desse modo, podemos considerar 

que o design tem poder subjetivo de associação, possibilitando transpor a cultura imaterial, os ícones 

e signos que expressam as características locais a produtos, lhes atribuindo valor (PRESTES e 

FIGUEIREDO, 2011). 
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Figura 1: Design – conexão entre subjetivo e objetivo. 

 

Fonte: PRESTES e FIGUEIREDO, 2011. 

Pode-se considerar que há uma similaridade entre design e alimentação, uma vez que ambos 

mesclam arte e ciência em uma ação criativa a fim de obter um resultado único. O design pode atuar 

na alimentação em diversas esferas: molecular, buscando soluções que potencializam a 

funcionalidade alimentar, do produto, desenhando a forma da comida e dos apetrechos que a 

rodeiam, e sistêmica, contemplando também produção e distribuição (PARREIRA, 2013). 

Considerando o design em sua forma mais ampla, este lança um olhar holístico a todo o sistema em 

qual um produto está inserido, englobando do objeto físico ao serviço, da comunicação a produção. 

Assim, o conceito de design sistêmico emerge do desafio contemporâneo da área em solucionar 

problemas de alta complexidade e ressalta a importância de visar à sustentabilidade dos projetos, 

considerando os aspectos ambientais, econômicos e sociais (PRESTES e FIGUEIREDO, 2011; 

KRUCKEN, 2009). 

O design sistêmico pode ser aplicado com o intuito de estimular as produções locais, resgatando 

práticas culturais, fortalecendo relacionamentos e valorizando os atores sociais envolvidos. Além de 

alavancar a produção, o desenvolvimento regional supre as necessidades das comunidades de 

perpetuarem suas tradições e serem distinguidas por suas identidades, trazendo retorno econômico 

e social. O processo cocriativo é uma das formas de envolver a comunidade produtora na construção 

de um sistema mais eficiente e ao mesmo tempo coerente com o produto, considerando crenças, 

tradições e conhecimentos passados de geração a geração. Nesse processo cabe ao designer 
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estimular a comunidade, orientá-la e agregar conhecimentos técnicos e científicos, trabalhando 

como um agente de desenvolvimento local capaz de motivar mudanças e guiar o caminho a uma 

sociedade sustentável (PRESTES e FIGUEIREDO, 2011). 

Os produtos tradicionais emergem desse sistema complexo, sendo o resultado de uma trama que se 

formou através do tempo, e, desse modo, portadores da história da comunidade que o gerou. Assim, 

carregam elevado valor emocional e o seu consumo se transforma em um ritual de apreciação dessas 

características distintivas. Nesse sentido, o design pode ser considerado um contador de histórias, na 

medida em que possui ferramentas capazes de tornar visível à sociedade tudo que há por trás dos 

produtos. Ou seja, comunicar de forma eficaz os valores históricos, culturais e sociais associados 

através de sua incorporação no design de produtos, serviços e embalagens, possibilitando uma 

apreciação ampla do produto ao consumidor (KRUCKEN, 2009). Assim, a tradição passa a ser vista 

como inovação, os produtos tradicionais são valorizados, ao invés de percebidos como ultrapassados 

e fadados ao desaparecimento (KRONE e MENASCHE, 2010). 

Uma comunicação que remete o produto ao seu território de origem resgata os valores culturais da 

região, gerando atrativos que o ultrapassam, fomentando, por exemplo, o turismo de experiência. 

Nesse contexto, o design se apresenta como ferramenta útil na funcionalização da cidade, atuando 

como mediador na valorização do patrimônio inerente a um território (RAMOS, 2012). 

A metodologia do design pode ser trabalhada de forma a se concentrar nos valores e referências 

culturais locais e na busca de inseri-los nos produtos através da decodificação de seus signos e 

ícones. Dijon de Morais propõe, no artigo “Design e identidade local: o território como referência 

projetual em APLs moveleiros”, uma metodologia baseada no processo conhecer, aprender e 

projetar, dividida em três fases principais. Primeiramente, a cultura regional fruto da identidade local 

é pesquisada e analisada focando a compreensão dos valores, comportamentos e costumes dos 

habitantes da região e buscando elencar as características imateriais a serem utilizadas no projeto. 

Durante a segunda fase, são pesquisados os bens palpáveis, pertencentes à cultura material, como as 

características físicas e ambientais da região, os produtos típicos, os rituais, elencando referências 

visuais que ilustrem os aspectos selecionados. Na terceira fase, ocorre a distinção dos signos e ícones 

decodificados, através de uma interpretação das duas primeiras fases. Nela transformam-se as 

referências em mensagens, estilo e estética, estruturando as diretrizes do projeto. Busca-se um 
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resultado que revele de maneira indireta a identidade territorial, fugindo das abordagens 

caricaturadas e demasiadamente explícitas (MORAES, 2010). 

O desafio do designer, ao realizar projetos de valorização territorial, é por meio do planejamento e 

promoção da comunicação buscar novas significações do saber fazer, aliando a tradição a uma nova 

proposta de apresentação e criação de experiências centradas na gastronomia. Desta forma criando 

mecanismos capazes de diferenciar os produtos alimentícios locais e contribuir para uma efetiva 

melhoria dos aspectos sociais da população, que possam trazer benefícios e fortalecimento de seu 

sentimento de identidade (PRESTES e FIGUEIREDO, 2011; KRUCKEN, L. et al, 2014). 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se que os produtos alimentícios tradicionais têm muitos valores culturais e simbólicos 

envolvidos, podendo ser uma ótima chave para alavancar o desenvolvimento local, seja fomentando 

o turismo ou a produção local, entre outras colaborações. O mercado consumidor fomenta ainda 

mais essa percepção, uma vez que está se voltando para a valorização de produtos locais e que lhes 

propiciem uma experiência única. 

O design pode atuar de diversas maneiras nesse contexto. Enquanto área de estudo interdisciplinar, 

possui potencial para contribuir na identificação e exploração dos recursos culturais, materiais e 

imateriais encontrados no território. Além de auxiliar na promoção do processo colaborativo de 

inovação, aperfeiçoamento do design local e no fortalecimento da imagem do território em produtos 

e empresas, através do projeto de novas interfaces e formas de intermediação entre os produtores e 

consumidores. Ou seja, considerando o design em toda a sua amplitude, que contempla da 

abordagem sistêmica a ferramenta estratégica, do trabalho social ao projetista, percebe-se que ele 

tem capacidade de atuar ressignificando os processos, projetando novas formas de interação no 

mercado, criando experiências e serviços gastronômicos, propondo embalagens, planejando a 

comunicação desses produtos, entre outras ações. Sempre de forma a promover melhorias que 

ultrapassem as materialidades e alcancem o emocional dos consumidores, que passam a reconhecer 

e valorizar o real valor e história de tais alimentos. 
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RESUMO: 

Este  artigo  tem  como  objetivo  demonstrar  que  existe  uma  parcela  da  sociedade 

contemporânea  voltada  para  um  consumo  consciente  pautado  na  responsabilidade  ética,  social  e 

ambiental,  apesar  do  corpo  social  atual  estar  sob  constante  influência  de  um  cenário  globalizado 

caracterizado pelo excesso e o descarte. Como referência, há um trabalho realizado pela prefeitura do 

Município de Jeceaba, dentro de suas  limitações e com um trabalho em equipe criativo e responsável, 

serviu‐se de  resíduos descartados para  confecção de mobiliários para  sua Secretaria de Agricultura e 

Meio Ambiente conhecida como “Casa do Agricultor”.  

A cidade de Jeceaba está situada a 120 km de Belo Horizonte e foi contemplada recentemente 

(2007)  com  a  instalação  da  siderúrgica  Vallourec  &  Sumitomo  Tubos  do  Brasil  (VSB),  que  junto  ao 

desenvolvimento,  trouxe  impactos  econômicos,  ambientais  e  sociais.  O  trabalho  implementado  na 

Secretaria  (2013), mostra que  embora  a  cidade  seja pequena  e  aparentemente pouco  informada do 

contexto  de  gestões  sustentáveis,  promoveu  uma mudança  de  comportamentos  e  internalização  de 

atitudes com a estratégia de utilizar os refugos gerados pela VSB. O objetivo inicial era mobiliar a “Casa 

do Agricultor”, entretanto a vida conferida aos resíduos através do Design sensibilizou as pessoas que a 

utilizam, tornando‐a um legado histórico pela intenção de assegurar o fim de um consumo degenerativo 

e a qualidade de vida para gerações futuras. 

O  trabalho  foi premiado no 4º Ciclo de Fóruns Regionais dos Municípios Mineradores  (2013) 

pela ANAMUP (Associação Nacional dos Municípios Produtores), devido à prática sustentável. 

PALAVRAS‐CHAVE: Consumo, Resíduos, Sustentabilidade. 
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ABSTRACT 
This  article  has  the  intention  to  demonstrate  that  a  part  of  contemporary  society  has  conscientious 
consume habits based in responsible parameters such as ethical, social e ambient related, despise of the 
fact  that  the  social  order  is  constantly  influenced  by  a  globalized  scenario marked with  excess  and 
discard. As a  reference  to this part of society  there  is a project conceived by  the  town hall of  Jeceaba, 
based  on  a  responsible  and  creative  work,  that  used  discard  residual  to make  furniture  to  its  own 
Secretary of Environment known as “Casa do Agricultor”. Jeceaba is a city located an approximately 120 
kilometers  from Belo Horizonte and has been  recently  (2007)  contemplated with  the  installation of a 
steelwork  named  as  Vallourec  &  Sumitomo  Tubos  do  Brasil  (VSB),that  brought  associated  with  the 
development  an    economic,  social  and  environmental  impacts.  The  project  realized  in  the  Secretary 
(2013)  shows  that  although  the  city  is  small  and  apparently  poorly  informed  about  the  context  of 
sustainable management, contributed to attitudes changes with a strategy concerning the use of residual 
material discarded by the steelwork. The primary idea regarding the project was to furnish the “Casa do 
Agricultor”  but  the  “life”  conceived  to  the  furniture  “moved”  the  people  that  use  them, making  it  a 
legacy to secure the end of the degenerate consume and provide life quality to future generations. This 
project won a prize in a regional event called “4° Ciclo de Fóruns Regionais dos Municípios Mineradores” 
(2013)  realized by an association named ANAMUP – Associação dos Municípios Produtores  ‐  ,  for  the 
sustainable attitude. 
 

KEY‐WORDS: Consume, Residue, Sustainability. 
   

 

1 INTRODUÇÃO: o contexto atual das cidades e  papel do Designer 

As  cidades  estão  em  constante  transformação  e  crescimento,  e  as  questões 

tecnológicas,  sociais,  culturais,  econômicas  e  ambientais  têm  se  tornado  cada  vez  mais 

complexas devido à globalização.  

Embora ações venham sendo tomadas, pode‐se dizer que existem pelo menos quatro problemas básicos, 
complexos  de  se  resolver  nos  dias  atuais.  Cita‐se,  por  exemplo,  o  excesso  de  consumo,  a  utilização 
descontrolada dos  recursos naturais, a poluição e o excesso populacional.  (CONFEDERAÇÃO NACIONAL 
DAS INDÚSTRIAS, 1998). 

A sociedade está sob constante influência desse contexto, caracterizado pelo excesso e 

o descarte (modelos de vida curta: ”usou jogou fora!”), onde só o lixo é durável. Nesse sentido 

as  pessoas  acostumaram‐se  a  comprar  alternativas  prontas  e  individualizadas,  ao  invés  de 

pensar  em  respostas  realmente  fundamentadas.  Por  isso,  há  a  necessidade  de  promover  o 

bem‐estar social, a partir de soluções mais coletivas e com  iniciativas sustentáveis em  longo 

prazo.  Para Milton  Santos  (2009),  a  humanidade  necessita  de  soluções  que  efetivamente 

possam  mudar  estilos  de  vida.  Segundo  Santos,  atitudes  sustentáveis  para  o  consumo  e 

produção  proporcionam  a  promoção  de  novos  valores  culturais,  diferentes  do  paradigma 

atual.  Arbucle  (1994)  propõe  como  caminho  para  uma  vida  sustentável,  o  que  chama  de 

compassionate design, apoiado em três estratégias  ligadas a atitudes de participação e ação: 

ressimbolizar  ‐  criando  novas  imagens  e  representações;  regenerar  ‐  alimentando  novos 
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valores e formas de ver as coisa e reprojetar – ampliando a capacidade para nos recriarmos e 

criar nosso mundo. 

O Design vem, ao  longo do tempo, garantindo um papel fundamental na criação e na 

reutilização de produtos e materiais (marginalizados ou não). Dessa forma, a responsabilidade 

do Design  nesse  cenário,  entendido  com  a  função  de  concretizar  “uma  ideia  em  forma  de 

projetos ou modelos”  (LOBACH, 2006, p.16), é pensar  todo  ciclo de vida de um produto de 

forma  sistêmica  e  sustentável,  através da  escolha de processos  e operações que  incluam  a 

facilitação  da  desmontagem  para  reciclagem  e  reuso  de  componentes;  da  substituição  de 

materiais  não  renováveis  por materiais  renováveis,  da melhoria  na  relação  entre  entradas 

(matérias, energia, etc.) e saídas (produtos, resíduos, etc.); da minimização de recursos, entre 

outras maneiras. De acordo com Ashby e Johnson (2003) é indispensável o conhecimento dos 

processos de fabricação e dos materiais para que o designer consiga materializar um projeto 

conceitual ou ideológico. 

As decisões de design moldam os processos por trás dos produtos que utilizamos, os materiais e energia 
necessária para produzi‐los, o modo como o operamos no dia‐a‐dia e o que acontece com eles quando 
perdem a utilidade.Podemos não ter previsto tudo  isso e podemos  lastimar pelo que aconteceu, mas as 
situações  que  enfrentamos  hoje  foram  de  uma  forma  ou  de  outra  planejadas  por  nós  no  passado. 
(THACKARA, 2008, p.24). 

O Design tem o potencial de influenciar toda uma cadeia de consumo e produção para 

torná‐la “suficiente”, ao pensar o processo de vida do produto e ao dar significado ao mesmo, 

evitando  a  questão  do  descarte  pós‐uso  do  produto  industrial,  também  chamada  de 

obsolescência programada. Os produtos  tendem  a padronização  e de uma  forma  geral não 

possuem um conteúdo simbólico, somente  funcional, e o que vai diferenciar esses artefatos 

são  os  valores  aplicados  nesses  através  do  design,  da  arte  e  do  trabalho manual. O  termo 

conteúdo  simbólico  remete  ao  conceito  de  Thompson  (2002):  “uma  ampla  variedade  de 

fenômenos  significativos,  desde  ações,  gestos  e  rituais  até  manifestações  verbais,  textos, 

programas de televisão e obras de arte”. 

De acordo  com  John Thackara  (2014) para  fazer as  coisas de maneira diferente nós 

precisamos  ver  de  uma  forma  diferente  e  é  aí  que  a  convergência  entre  arte  e  design  é 

significativa  ao  fornecer  visões  compartilhadas  que  são  necessárias  para  concentrar  nossos 

esforços para inovação. Para Thackara a arte pode ajustar nosso interesse, redirecionar nossa 

atenção e iniciar conversas sobre as formas de vida que nos conecta com o mundo natural, nos 
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possibilitando  imaginar  um  mundo  em  que  “a  economia”  é  um  subconjunto  do  meio 

ambiente. O artesanato complementa essa junção ao trazer a plástica munida de significados 

da cultura e da  identidade  local. Nesse quadro a cultura deve ser entendida como uma soma 

de  conhecimentos,  crenças,  arte, moral,  leis,  costumes,  capacidades  e  hábitos  do  homem 

como membro de uma sociedade (LARAIA, 2001,p.25) e a identidade como a interação entre o 

homem e a sociedade (HALL,2000,p.11). 

O artesanato exprime um valioso patrimônio cultural acumulado por uma comunidade ao lidar, através de 
técnicas transmitidas de pai pra filho, com materiais abundantes na região e dentro de valores que lhe são 
caros. (BORGES, 2003, p.63). 

Ao associar o design, a arte e o artesanato é gerado o que Manzini e Meroni  (2009) 

conceituaram como Novo Design, uma forma sistêmica de interação com iniciativas capazes de 

gerar outros modelos de produtos orientados por valores que vão além da funcionalidade. O 

Novo  Design  –  Design  nacional  contemporâneo  ‐  representa  o  desejo  de  se  ter  a  cultura 

brasileira e  suas características nos produtos. A  interseção entre esses conhecimentos  ‐arte, 

design e artesanato‐ no ambiente multicultural brasileiro,  representado pela diversidade e a 

fusão  dessas,  promove  a  inventividade  e  a  inovação  dos  produtos  atuais  com  múltiplas 

estéticas, processos e materiais. 

Estratégias que se enquadram no conceito mencionado como, por exemplo, o não uso 

da tecnologia na produção, a transposição de materiais (retirar um material de um contexto e 

reutilizá‐la em outro) comuns de forma fluida e leve contribuíram para a criação de uma nova 

base da estética dos produtos brasileiros, pautada em fazer “com pouco” e com as mãos.  

(...) fazer com pouco, mas com criatividade. É o design sem tecnologia, é o design possível, é uma tomada 
de posição, uma nova estética, muito brasileira, um modo de  fazer design que nasce da dificuldade de 
meios,  a margem do processo  industrial e  se desenvolve  com uma  grande  força expressiva  (ESTRADA; 
2000 p.419). 

A  produção  e  a  originalidade  dos  designers  brasileiros  foram  reforçadas  pelo  uso 

crescente de formas e materiais  ligados a  identidade e a dinâmica criativa nacional, na busca 

de  retornar  as  raízes  e  preencher  o  vazio  deixado  pela  pós‐modernidade.  Houve  então  a 

valorização dos produtos e materiais  locais para que esses tivessem um conteúdo simbólico, 

representando a  cultura  identitária do  corpo  social. O  resultado disso é a  transformação de 

projetos ordinários em objetos diferenciados, frutos da capacidade de ver, prever e fazer ver 

do designer. 
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Ao realizar o ato de projetar, o  indivíduo que o faz não somente projeta uma forma ou um objeto, mas 
necessariamente se projeta naquela forma ou naquele objeto. Quero dizer com isto, muito simplesmente, 
que a coisa projetada reflete a visão do mundo, a consciência do projetista e, portanto, da sociedade e da 
cultura às quais o projetista pertence (...). Toda sociedade projeta (investe) na sua cultura material os seus 
anseios ideológicos e/ou espirituais, e se aceitarmos essa premissa, logo é possível conhecer uma cultura 
– pelo menos em parte – através do  legado de objetos e artefatos que ela produziu  (CARDOSO, Rafael 
retirado de LEITE, Ricardo, 2002). 

O  designer  através  dessas  habilidades mencionadas  cria  “teias  de  significados”  de 

forma que o produto se torna muito mais do que podemos visualizar a partir de uma marca, de 

uma assinatura, do status garantido, de uma conexão afetiva, entre outras significações. Assim 

entende‐se que o Design  altera  a percepção das pessoas, dando novos  significados para os 

artefatos. Essa ressignificação de produtos e materiais marginalizados – como compensados, 

pallets, entre outros‐ pode evitar o descarte dos mesmos ao gerar desejo de posse, dando uma 

contribuição para minimizar os problemas ambientais. 

O designer é aquele que, mais do que outros profissionais, possui a capacidade e a possibilidade de criar 
novos modelos  de  referência,  de  imaginar  novos  estilos  de  vida  com  base  nestas  ordens  diversas  de 
valores e de qualidade (MANZINI; MERONI, 2009, p.14). 

Veremos  no  exemplo  que  se  segue  que  existe  uma  parcela  da  sociedade 

contemporânea voltada para um consumo consciente, apesar do corpo social atual estar sob 

constante  influência  de  um  cenário  globalizado  caracterizado  pelo  excesso  e  o  descarte,  e 

como essa comunidade a partir do  uso da criatividade , do trabalho manual e dentro de suas 

limitações,  conseguiu  dar  novos  significados  a materiais  descartados  e marginalizados,  por 

meio do Design – mesmo sem estar consciente que por meio do Design‐, contribuindo mesmo 

que de forma singela para uma mudança da mentalidade atual.  

A  revisão  bibliográfica  se  constitui  nas  temáticas  do  Design  social,  comunidades 

criativas,  Novo  Design,  sustentabilidade,  ressignificação  de  produtos  e  materiais 

marginalizados, buscando autores que sejam referências em estudos acadêmicos.  Utiliza‐se da 

metodologia de natureza qualitativa, com  formato de estudo de caso,  tratando de propostas 

primárias que servirão de suporte para o esboço de ações futuras. 
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2 ESTUDO DE CASO 

Design e  sustentabilidade  se associam em projeto desde a  concepção da  ideia. Esta 

aliança  se  apresenta  nos  setores  de  produção  e  serviços,  uma  vez  que  as  inovações  são 

estratégias competitivas condicionadas aos recursos e métodos de produção economicamente 

viável, socialmente  justo  e  ambientalmente correto.  Exige‐se  do  design  modelos  de 

gerenciamento  cada  vez  mais  sustentáveis,  dinâmicos  e  inovadores.  No  planejamento, 

atualmente,  a  eficiência  é  fundamental  e  se  estabelece do produto  ao desenvolvimento de 

uma  cidade.  Em  qualquer  setor,  o  grande  desafio  é  o  de  como  criar  estratégias  e  novos 

modelos que gerem prosperidade (Hamel; Pahalad, 2005).  

O  design  utilizando  os  resíduos  como  recursos,  pode  desempenhar  um  importante 

papel na melhoria do  relacionamento de uma  empresa  com o meio  ambiente,  evitando  os 

impactos ambientais gerados pelo descarte. Segundo Venzke e Nascimento (2013), quando se 

projeta um produto, é necessário  considerar que  a  redução no  consumo de matéria‐prima, 

além de economia, significa também redução na quantidade de resíduos gerados.  

Produtos com formas simplificadas geram custos de produção também simplificados, o 

que possibilita a  capacitação de pessoas da  comunidade no processo.   O  fortalecimento do 

potencial  criativo  de  uma  comunidade  pode  ser  estimulado  pelo  aproveitamento  das 

circunstâncias que modificaram o ambiente e a rotina local. 

Com base nesses princípios uma proposta foi desenvolvida em um pequeno munícipio 

do Estado de Minas Gerais,  Jeceaba,  situado a aproximadamente 120 km de Belo Horizonte 

com uma população de 5.396 habitantes, em 2014. A área  rural é composta por 2 distritos, 

Bituri e Caetano Lopes e 20 localidades, sendo que  44,79%  dos habitantes  residem em áreas 

rurais.  A  comunidade  necessita  de  alternativas  socioeconômicas  que  promovam  o 

desenvolvimento  no  município,  que  atualmente  apresenta  grandes  empreendimentos 

siderúrgicos e mineradores da região (IBGE, 2010), como a Siderúrgica Vallourec & Sumitomo 

Tubos  do  Brasil  (VSB),  que  foi  implantada  em  2007.  Atrelado  ao  desenvolvimento,  a 

implantação  da  VSB  trouxe  também  impactos  econômicos,  ambientais  e  sociais.   No 

gerenciamento  da rotina do  trabalho  da  empresa,  existem  alguns  resíduos,  compatíveis  à 

reutilização, como madeiras (pallets e similares), utilizadas como suporte para o transporte de 

grandes peças. Essa madeira, sem utilidade aparente, é descartada pela VSB que a transporta 
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gratuitamente  às  propriedades  de munícipes  dispostos  a  reaproveitá‐la  de  alguma  forma, 

sendo geralmente queimada. 

O  objetivo  principal  desse  caso  foi  o  reaproveitamento  dos  pallets.  O 

reaproveitamento de produtos ou materiais  incide em procedimentos que prolongam a vida 

útil destes. Reuso,  remanufatura  e  reciclagem  são  as  estratégias de  reaproveitamento mais 

usadas. Por reuso pode‐se entender o reaproveitamento do produto ou de partes dele para a 

mesma função ou para outras funções (Ramos, 2001).  

Embora  a  cidade  seja  pequena  e  aparentemente  pouco  informada  sobre  Design  e 

sustentabilidade, desenvolveu em 2013, um projeto com a participação da comunidade, esta 

equipe demonstrou  ser bastante  criativa e  inovadora. A matéria prima do projeto  foram os 

resíduos descartados pela siderúrgica mencionada para confecção de mobiliários destinada à 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conhecida como “Casa do Agricultor”.  

 

                Figura 1: "Casa do Agricultor" 

 (Fonte: Acervo Casa do Agricultor, 2013) 

 

A  forma  como  os  resíduos  são  armazenados  demonstra  o  total  descaso  com  esses 

materiais, que como foi mencionado são descartados como lixo, sendo geralmente queimados 

como lenha para aquecer a água da cidade, um fim que está muito a quem do seu potencial e 

valor. O  reaproveitamento  desses materiais  residuais  e  a  premiação modificou  em  parte  a 

percepção das pessoas da cidade com  relação ao seu verdadeiro valor, por meio do Design, 

mesmo que a comunidade não tenha consciência que essa tenha sido a “ferramenta”.  
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               Figura 2: Forma de armazenamento dos resíduos 

(Fonte: Acervo Casa do Agricultor, 2013) 

A  reutilização  dos  pallets  para  confeccionar  os  mobiliários  ‐  mesas,  gaveteiros, 

estantes,  bancada,  bancos,  suporte  para  torre  do  computador,  dentre  outros‐  deve  ser 

entendida como o  reaproveitamento de Madeira de Redescobrimento um  termo usado para 

classificar madeiras oriundas de árvores caídas, demolição, desperdício urbano, entres outras. 

O principal objetivo com essa reutilização é redescobrir, transformar e dar vida útil à matéria‐

prima descartada. 

 

         

              Figura 3: Trabalho de marcenaria 

((Fonte: Acervo Casa do Agricultor, 2013) 
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                      Figura 4: Móvel feito a partir dos resíduos  

(Fonte: Acervo Casa do Agricultor, 2013) 

  O resultado do trabalho dessas oficinas pode ser visto na “Casa do Agricultor” que foi 

totalmente mobiliado servindo‐se de uma linha de móveis criados especialmente para o local a 

partir de pallets doados pela mineradora. Os usuários  foram  responsáveis em  grande parte 

pela  especificação das necessidades  e o  resultado  são móveis  simples  e  funcionais bem  de 

acordo com o local e a função a que se destinam.  

Dessa  forma  entende‐se  que  com  a  reutilização  dos  resíduos  gerados  pela  VSB,  o 

projeto de produtos promoveu uma mudança de comportamentos e internalização de atitudes 

na  comunidade  por  meio  do  Design.  O  Design  pode  oferecer  soluções  alternativas  aos 

problemas,  propor  cenários  como  tema  em  processos  de  discussão  social,  e  nesse  sentido, 

colaborar  na  construção  de  visões  compartilhadas  sobre  futuros  possíveis  e  sustentáveis, 

conforme  Manzini  (2008).  Assim,  pela  dimensão  contemporânea  do  Design,  sua  visão  e 

atuação  no  âmbito  social,  entende‐se  sua  função  para  além  do  produto,  comunicação  e 

mercado  (MORAIS, 2009). Direcionam‐se suas “ações projetuais orientadas a modos de viver 

além do consumir e produzir, valorizando a experiência e as emoções de uso e apropriação de 

espaços, bens e serviços” (MANZINE e MERONI, 2009).  

Em  função  deste  projeto  o  município  recebeu  o  prêmio  Pedra‐Ágata  de 

Sustentabilidade, pela ANAMUP (Associação Nacional dos Municípios Produtores), concedido a 

projetos  desenvolvidos  por meio  de  práticas  sustentáveis,  por  sua  concepção  “Arquitetura 
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sustentável:  minimizando  os  impactos  causados  pela  siderurgia  e  mineração”,  conforme 

Revista Perfil (2013). 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Com esse artigo pretendemos provocar uma reflexão sobre essa parcela da sociedade 

que vai contra o fluxo e mentalidade atual no que concerne a “febre consumista” ‐ excessos e 

descartes, na  intenção de deixar um  legado para as gerações  futuras, por meio de atitudes 

sustentáveis  atreladas  ao  que  Meroni  (2007)  relatou:  pessoas  (aparentemente)  “comuns” 

podem ter ideias e ações extraordinárias se lhes for dada a oportunidade.  

 Essas  “pessoas  comuns”  de  forma  despretensiosa,  através  do  Design  associado  ao 

trabalho  manual  e  dentro  de  suas  limitações,  foram  capazes  de  produzir  e  ressignificar 

resíduos considerados “lixo”, alterando a forma como esses são vistos pela sociedade, criando 

desejo  de  posse  e  diminuindo  o  descarte.  Acreditamos  que  o  Design  ainda  tem muito  a 

contribuir  para  essa  comunidade  ao  atuar  desde  o  planejamento  inteligente  do 

armazenamento dos  resíduos e execução dos mobiliários; na plástica e originalidade desses 

produtos ao criar interseções entre o design, à arte e o artesanato, imprimindo no produto um 

conteúdo  simbólico  e  não  somente  funcional;  ampliar  o  potencial  inventivo  e  o  referencial 

cultural dessas pessoas; assim como ser uma “ferramenta” de integração aberta e colaborativa 

capaz de  facilitar e  impulsionar  inovações  socioculturais,  criando uma  rede de  comunicação 

entre  a  comunidade,  o  poder  público  e  a  VSB.  Ao  enriquecer  as  possibilidades  dessa 

comunidade através do Design, a cidade de  Jeceaba estará proporcionando: destino para os 

resíduos  de  forma  sistêmica,  inclusão,  capacitação,  incremento  de  renda  e  divulgação  do 

potencial dessas pessoas e da cidade em si.   Nesse sentido entendemos o Design como uma 

contribuição com o bem‐estar social e o meio ambiente ao promover meios para se alcançar 

um modelo de vida mais “suficiente”. 
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RESUMO  
Este artigo é parte do estudo sobre a memória e cultura dos objetos residenciais no Brasil, que analisa os 
hábitos e costumes estabelecidos na relação com o sofá. O sofá é um objeto de valor histórico cultural das 
moradias, produto de conforto e desejo de consumo. Investiga-se a história do sofá nas casas brasileiras desde 
seu surgimento até os dias atuais. Busca-se conhecer as referências culturais do sofá, seus valores estéticos, 
tipos de utilização, disposição no ambiente residencial, os materiais usados em épocas diversas, durabilidade, 
ciclo de vida até o descarte. Sob o olhar do design, estudam-se as relações das pessoas com o objeto sofá, 
associadas aos costumes vigentes em cada período histórico. Analisam-se os sofás contemporâneos que, além 
de suas características básicas de utilização, seu conceito de uso atual ligado ao conforto e os materiais 
utilizados em sua fabricação que podem ser sustentáveis e promovam um descarte mais ecologicamente 
correto. Busca-se pesquisar sofás que ofereçam novas opções de materiais em prol do consumo sustentável 
sendo uma demanda contemporânea e urgente. A metodologia da pesquisa será feita com a análise de 
imagens, após as revisões bibliográficas, por observação de fotografias de períodos históricos, segundo Weller e 
Bassalo (2011) imagens são documentos de visões de mundo. Entre os resultados, espera-se gerar uma fonte 
de registros e estudo sobre as mudanças existenciais do objeto sofá.  As análises apontam a diversidade e 
contextualização do objeto, sob as tendências do seu surgimento até os dias atuais. As relações de consumo 
vigente na sociedade geram um curto ciclo de vida do objeto. Os sofás e outras mobílias eram de certa forma, 
símbolos de herança familiar. Na atualidade, os produtos são produzidos com uma vida útil predeterminada, 
gerando aumento de descarte dos materiais. Conclui-se que os valores socioculturais dos objetos residenciais 
se modificam proporcionalmente aos valores de consumo. As ressignificações podem diminuir os impactos 
ambientais e proporcionar novas relações de uso e descarte, além de contribuir na identidade dos objetos nos 
ambientes. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Memória, Cultura, Sofá, Cotidiano, Sustentabilidade.  

 

ABSTRACT  
This article is part of a study of memory and culture of residential objects in Brazil, analyzing habits and customs 
established in relation to couches. The sofa has a cultural history of value of housing, product of comfort and 
consumer desire. We seek to know the cultural references of the sofa, their aesthetic values, types of use, 
disposal in the residential environment, the materials used at different times, durability, life cycle to disposal. 
Under the gaze of design, this paper studies the relationships of people with the sofa object associated with the 
current customs in each historical period. It analyzes the contemporary sofas that in addition to its basic 
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characteristics of use, its concept of current use on the comfort and materials used in its manufacture that can 
be sustainable and promote a more environmentally friendly disposal. The aim is to search sofas that offer new 
material options for sustainable consumption being a contemporary and urgent demand. The analysis indicates 
the diversity and context of the object under the trends of its inception to the present day. The current consumer 
relations in society generate a short life cycle of the object. The sofas and other furnishings were somewhat 
familiar heritage symbols. Currently, the products are produced with a predetermined useful life, generating 
increased material disposal. It concludes that the socio-cultural values of residential objects are modified in 
proportion to the consumption values. The resignifications can reduce the environmental impacts and provide 
new relations of use and disposal, as well as contribute to the identity of the objects in the environment. 
 

KEY-WORDS: Memory Culture, Sofa, Everyday, Sustainability. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O sofá, ao longo dos anos, tornou-se um mobiliário multifuncional e com diferentes conotações para 

a vida contemporânea. De elemento social das cortes às namoradeiras em encontros românticos, 

trata-se de um objeto que remete à presença da TV e ao descanso. Como objeto cultural, apresenta 

exemplares históricos da cultura material, contemplados como peças de museus.  

Concretamente, a cultura material compõe-se de todo o conjunto de artefatos - ou seja, de 

instrumentos materiais produzidos pelo homem a partir da transformação de elementos naturais - e 

pode ser móvel ou imóvel. Os bens materiais móveis são os objetos ou utensílios, como o sofá; os 

bens imóveis são as estruturas, como as igrejas, as casas. Essa materialidade, porém, não é somente 

material: 

Nesta materialidade, estão imbricados os aspectos simbólicos e pragmáticos da cultura. Ou seja, os objetos 
carregam consigo, ao mesmo tempo, a sua dimensão prática (a sua finalidade de uso) e a sua dimensão simbólica 
(o conjunto de valores, princípios éticos, padrões de comportamento, etc.), associadas a estes objetos, na sua 
fabricação e no seu consumo (PEIXOTO, 2008, p.88). 

 

 Busca-se, neste artigo, mostrar uma parte dos estudos sobre a memória e cultura dos objetos 

residenciais no Brasil, que analisa os hábitos e costumes estabelecidos na relação com o sofá.   

Através do design, são estudadas as relações das pessoas com o objeto sofá, destacando-se aos 

costumes vigentes, por questões histórico-políticas.  

O homem quando cercado de objetos pouco tangíveis e imemoráveis não é capaz de sentir prazer e 

felicidade definindo baixa qualidade de vida. São esses objetos que entram nas casas e se tornam 

insustentáveis ao ser humano, que se deixa contaminar muitas vezes por modismos e influências que 

não lhe cabem, justificando-se uma questionável felicidade e riqueza. Esvazia-se a emoção da 
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herança, do poder usar e revisar a função e sua ocupação espacial. “Um número excessivo de coisas 

no mundo são projetadas, construídas e nos são impingidas sem nenhuma compreensão e 

conhecimento ou mesmo preocupação com relação a como as usamos” (NORMAN, 2006, p. 7). 

Pensar como as pessoas lidam com numerosos objetos e estruturas espaciais que povoam suas vidas 

cotidianas, e o que estes objetos comunicam e como eles refletem a sua função principal de se 

aproximar do usuário é um dos objetivos deste artigo. Os móveis são objetos residenciais, chamados 

de populares, mas atualmente muito destes produtos não contemplam as necessidades da nova 

realidade das residências e condições de moradia destas pessoas. 

Investiga-se a história do sofá nas casas brasileiras desde seu surgimento até os dias atuais. Busca-se 

conhecer as referências culturais do sofá, seus valores estéticos, tipos de utilização, disposição no 

ambiente residencial, os materiais usados em épocas diversas, durabilidade e o descarte.  

Na figura 1, apresenta-se uma breve linha do tempo, em sequencia de imagens de modelos de sofás, 

do surgimento no Brasil até a contemporaneidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os sofás contemporâneos que, além de suas características básicas de utilização, tem seu conceito de 

uso atual ligado ao conforto e os materiais utilizados em sua fabricação que podem ser sustentáveis e 

promover um descarte ecologicamente correto. Busca-se pesquisar sofás que ofereçam novas opções 

de materiais em prol do consumo sustentável sendo esta, uma demanda contemporânea e urgente.  

Figura 1: linha do tempo dos assentos no 
brasil. 

Fonte: <http://pt.slideshare.net/andresajessitadaconceicao/aula-3-histria-mob-brasil> 

513



 
 
 
 

A metodologia da pesquisa será feita com a análise de imagens, após as revisões bibliográficas, por 

observação de fotografias de períodos históricos, segundo Weller e Bassalo (2011) imagens são 

documentos de visões de mundo.  

 

2 BREVE HISTORIA DO MOBILIÁRIO BRASILEIRO: ASSENTOS 

Os móveis no Brasil chegaram a partir do século XVI com a vinda dos portugueses. Antes disso 

usavam-se redes e esteiras para atender às tribos indígenas. Segundo Moura (2014), em 1890, na 

cidade de São Paulo, surgem escolas de engenharia e Liceus de Artes e Ofícios, responsáveis pela mão 

de obra especializada que aos poucos foi substituindo a importação de móveis europeus pelos de 

fabricação nacional. Muitas pequenas indústrias surgiram no momento da Primeira Guerra Mundial 

para suprir as demandas do país, uma vez que as importações haviam sido interrompidas. Nesta 

época, outras empresas já existentes aproveitaram para ampliar seu mercado e ganhar mais prestígio 

diante dos que antes não compravam produtos nacionais fazendo com que a produção de móveis no 

país desse um passo muito importante. 

O design do mobiliário brasileiro nasce com um objetivo claro: substituir os “móveis antigos” até 

então fabricados, e a profusão de estilos, por móveis coerentes com o país e a época. O início do 

século XX, uma época em que nasciam as sementes da arquitetura moderna, necessitava de espaços 

interiores e equipamentos domésticos, integrados a uma arquitetura livre de excessos e de 

ornamentações. O país tropical, não podia copiar padrões europeus em revestimentos, usos de 

materiais e medidas ergonômicas européias, conforme BAYEUX (1995). 

Segundo Conceição, foi somente no século XIX que as famílias brasileiras mais ricas começaram 

mobiliar o interior das residências. Até o início do século XX o Brasil não possuía um estilo próprio de 

mobiliário e copiavam-se os móveis e estilos da Europa. A semana de Arte moderna de 1922 marca a 

história das artes no Brasil com grandes nomes internacionais como John Louis Graz e Joaquim 

Tenreiro. 

John Louis Graz, suíço radicado no Brasil desde 1920, foi pintor, decorador, escultor, artista gráfico e é 

considerado um dos pioneiros do design brasileiro na década de 20 e 30. Seguiu a linguagem Art 

Déco, sendo segundo Conceição, um dos únicos designers de interiores da semana moderna; 
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introduzindo o uso de materiais diferenciados, como chapas de aço e superfícies cromadas de 

acordo, conforme exemplos na figura 2. 

 

 

 

 

 

 

Joaquim Tenreiro (1909 - 1992), artesão português, considerado "pai do mobiliário brasileiro", 

desenvolveu um design adaptado ao clima tropical (limpo e funcional) com a utilização de madeiras 

brasileiras e palhinha, de acordo com a figura 3. Em 1943, fundou a Langenbach & Tenreiro. Fechou a 

empresa na década de 60 e se dedicou as artes, conforme figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

A origem da modernização do móvel no Brasil ocorreu com a atuação de profissionais estrangeiros na 

prática, o movimento moderno era isento de nacionalismo e apresentou um caráter internacional. A 

transição do móvel eclético para o moderno se deu a partir dos anos 20 e 30. As novas concepções 

transformaram-se em senso comum, no meio de arquitetos e decoradores. O móvel deste período 

introduziu novas concepções, utilizando novos materiais e processos produtivos. Porém, 

acompanhou a evolução do mobiliário europeu, sem vocabulário próprio, repetindo uma linguagem 

Figura 3: Móveis de Joaquim Tenreiro 

Fonte: <http://pt.slideshare.net/andresajessitadaconceicao/aula-3-histria-mob-brasil> 

Figura 2: Cadeiras de John Louis Graz 

Fonte: <http://pt.slideshare.net/andresajessitadaconceicao/aula-3-histria-mob-brasil> 
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Art-Déco. A importância maior dessa fase residiu no caráter revolucionário, para despertá-lo da 

inércia acadêmica. 

O design brasileiro só começou a se desenvolver nos anos 50 e o principal contribuinte foi o arquiteto 

carioca Sérgio Rodrigues. Teve o auge da sua carreira nos anos 50 e 60. Trabalhou com design de 

móveis de acordo com o modernismo no Brasil, trazendo a identidade brasileira para seus projetos 

tanto nos desenhos, quanto nos materiais tradicionais – couro, palhinha e madeira - exaltando a 

cultura brasileira e indígena, de acordo com a figura 4. Sérgio Rodrigues, em 1957, criou a Poltrona 

Mole, como desejo de conceber um móvel com identidade nacional. A poltrona passou a ter 

destaque em 1961, no concurso internacional do móvel na Itália, justamente pelo caráter de 

brasilidade, e foi premiada em primeiro lugar, ganhando um concurso na Itália em 1961, como um 

dos exemplos de expressão da regionalidade. Ele foi o primeiro designer brasileiro a colocar o 

mobiliário brasileiro em destaque internacional. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bayeux (1995) relata que o período de 1945 a 1965 foi marcado pela multiplicação de iniciativas, para 

a produção em série de móveis funcionais e bonitos, com a intenção de tornar o design do móvel 

desfrutável, por amplas camadas da população. Os designers estrangeiros que aqui chegavam, logo 

reconheciam a riqueza de nossos materiais e nossa cultura, usando-os com primor.  

A modernização do país retomou seu percurso nos anos 70. Novas escolas de arquitetura nasceram, e 

uma nova geração de designers floresceu nas décadas seguintes. Neste período iniciou-se o processo 

de globalização. A década de 1970 a 1980, classificada como a do "milagre econômico" com 

sucessivas altas taxas de crescimento do PIB, para o segmento de móveis seriados constituiu-se na 

Fonte: <http://pt.slideshare.net/andresajessitadaconceicao/aula-3-histria-mob-brasil> 

Figura 4: Móveis de Sérgio  Rodrigues 
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fase de consolidação das indústrias, mesmo que ainda carecessem de uma estrutura gerencial 

organizada e de um suporte técnico adequado, uma vez que o mercado, em rápido crescimento, 

aceitava todo tipo de produto, principalmente por parte da população de menor renda, constituída 

pelas grandes e novas levas urbanas, emigrantes do campo, com baixos níveis de exigência, 

constituindo-se mesmo assim aqueles móveis, numa melhoria de suas qualidades de vida. Neste 

período as cadeiras e sofás em sua maioria eram construídos de perfis de madeira maciça, 

geralmente torneados e para acabamento eram usados uma série de outros materiais como tecidos, 

couro, metal, etc. 

Entre as décadas de 1980 e 1990 o país entrou em forte recessão econômica motivada pela crise 

mundial do petróleo, alto grau de endividamento e inflação atingindo a casa dos dois dígitos mensais, 

o que acabou gerando a redução do poder aquisitivo de grande parte da população, como 

consequência a estagnação nas indústrias de móveis, e paralisando os novos investimentos. 

O Plano Cruzado, em 1986, trouxe uma efêmera estabilização da inflação, este processo de 

pauperização do móvel continuou e uma vez que, com os preços congelados, os fabricantes 

procuravam recuperar seus ganhos através da "maquiagem" dos produtos, acrescentando pequenos 

detalhes aos móveis e retirando outros. 

Com o início dos anos 1990 começou lentamente a reversão do quadro de estagnação que de forma 

geral, se observou na década anterior. Sob os efeitos da globalização, o setor de móveis teve um 

período de rápido crescimento, diminuindo sensivelmente, o diferencial até então existente com os 

países mais desenvolvidos neste setor. 

As maiores facilidades concedidas à importação de equipamentos e acessórios, algo que até então 

era restrito e com altas taxas, foram o primeiro passo para esta renovação. Logo a seguir, instalaram-

se no país as mais diversas subsidiárias de fabricantes estrangeiras, assim como o próprio 

desenvolvimento e atualização das indústrias nacionais. O maior avanço ocorreu na atualização dos 

equipamentos, sendo a maioria deles de comando eletrônico, passíveis de programação prévia, 

regulagens dimensionais precisas e setups significativamente mais velozes.  

De 2000 a 2010, a virada do século ocorreu com um período já relativamente longo de estabilidade e 

de inflação baixa. No segmento de móveis embora tenha ocorrido um arrefecimento nas 

exportações, devido às crises econômicas externas, principalmente no que diz respeito ao 
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MERCOSUL, no plano interno verificam-se índices constantes de crescimento graças a um mercado 

com melhores e maiores condições de compra. Esta estabilidade permitiu também que a maioria das 

indústrias fizesse os investimentos necessários para a sua atualização tecnológica e gerencial. Assim 

as diferenças existentes nos produtos de uma mesma categoria dos mais diversos fabricantes, tanto 

em termos de qualidade de projeto quanto em termos de preço, ficaram bem mais estreitas, a ponto 

de não criarem distinções significativas entre os mesmos, valendo esta afirmação também em relação 

aos móveis dos centros mais desenvolvidos, notadamente os da Europa. Com isso para um produto 

sobressair perante seus congêneres, passa a exigir do fabricante o tratamento e cuidado de outras 

variáveis, dentre elas a prestação de serviços (eficiente logística e distribuição, prazo de entrega, 

assistência técnica, fixação da imagem da marca na mente do usuário), e principalmente o design 

diferenciado, o qual passa a ser considerado o elemento chave para o sucesso de um móvel. 

 

3 O SOFÁ SOB OLHAR DO DESIGN 

Na escolha dos objetos para compor nossas relações, não há como negar que alguns parecem nos 

atrair mais do que outros. “Quem comanda as nossas escolhas são as emoções. Elas estão em tudo 

pelo que optamos. Servem, inclusive, de guia para o nosso comportamento”, diz o psicólogo 

americano Donald A. Norman, professor da Universidade Northwestern, em Illinois, e autor do livro 

Emotional Design – Why We Love (or Hate) Everyday Things (“Design Emocional – Por que Adoramos 

[ou Odiamos] os Objetos do Dia-a-Dia”, sem tradução para o português). Segundo ele, quem entra 

em ação nessa hora é o sistema afetivo – o responsável, em nosso organismo, por julgar o que é bom 

ou ruim, seguro ou perigoso. Nada a ver com a razão ou com a lógica.  

O sofá na atualidade não se comporta apenas como um objeto do mobiliário da sala. Companheiro 

ideal para cochilar, ver TV, ler, namorar, o sofá deve ser confortável e aconchegante para reunir a 

família e apropriado para receber amigos. 

Se jogar no sofá e por lá ficar durante horas é uma das atividades mais prazerosas quando se está em 

casa. O móvel é o companheiro ideal para cochilar, ver TV, ler, namorar e brincar com as crianças. 

"Sofás devem ser, acima de tudo, confortáveis", decreta o designer Marcus Ferreira. "Ao mesmo 

tempo, devem ser práticos e de simples manutenção", pondera.  
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 O design do sofá pode variar de acordo com o cômodo onde será posicionado. O tamanho do 

ambiente e a quantidade de pessoas que irão usufruir determinam o tamanho que o sofá deverá ter. 

"É preciso garantir lugar para todos os que moram na casa", diz Ferreira. 

Salas de TV ou home theater pedem um modelo superconfortável. "A espuma deve ser macia e o 

tecido, com um toque suave, para não esquentar demais depois de algumas horas", alerta Silvia.  

Estrela da sala, o sofá também é um dos itens que mais chamam atenção na decoração de uma casa. 

Como exemplo o sofá Moody (figura 5) da designer Hanna Ernsting é um sofá que representa a 

emoção. Ele deixa a lógica um pouco de lado e aposta no temperamento do dia: seu manto de 20 m² 

assume formas distintas, configurações mais fechadas ou abertas de acordo com as necessidades 

emocionais de quem o está usando. 

O Moody (temperamental, em inglês) é um protesto às pressões da vida contemporânea. "Parece 

que se torna mais e mais difícil separar emocionalmente vida profissional e privada", diz Hanna, 

graduada em 2010, pela Universidade Karlsruhe de Artes e Design. "A separação diminui ainda mais 

por causa dos escritórios domésticos - usados tanto pelos que têm pequenos negócios quanto pelos 

que trazem trabalho para casa. Depois de horas de trabalho eternas, expectativas infindáveis de 

aparência perfeita e necessidade constante de funcionar, as pessoas se esquecem de como acalmar e 

deixar seus sentimentos fluírem." 

Sofás tradicionais são constituídos por uma estrutura que contribui na configuração da forma, um 

miolo de espuma ou mola para absorver impactos e uma cobertura decorativa. No Moody, a designer 

faz do envoltório o elemento dominante e multifuncional de sua criação, conforme figura 5. 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 5: Sofá Moody 

Fonte: <http://au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/209/forma-segue-emocao-22. aspx> 

519



 
 
 
 

4 SUSTENTABILIDADE 

A construção de produtos e o desenvolvimento estratégias de uso consciente dos recursos naturais 

têm se tornado uma tendência e necessidade em todas as áreas. O design sustentável se baseia nos 

princípios de sustentabilidade social, econômica e ecológica para a concepção de produtos e soluções 

eficientes e benéficos à natureza.   

Quando o assunto é design de ambientes, os princípios do design sustentável se refletem na escolha 

pelo uso consciente dos materiais e no aproveitamento máximo dos espaços. Aspectos como 

eficiência energética, reaproveitamento ou reciclagem de materiais e otimização do espaço são 

determinantes para a construção de ambientes baseados em sustentabilidade e design sustentável.  

Para os profissionais da área de design, a busca por soluções sustentáveis se reflete no planejamento 

de espaços e produtos que causam o mínimo de impacto ao meio ambiente. Para o consumidor, o 

design sustentável se baseia na escolha consciente de produtos e soluções para o dia a dia. 

Um exemplo é a da empresa JRJ Tecidos que trabalha há mais de 7 anos revestindo sofás com lonas 

de caminhões. Trata-se de uma nova tendência que agrega estilo e sustentabilidade na decoração de 

ambientes e recebeu, em 2008, a certificação da empresa Sustentax, que analisou todo o processo 

produtivo do tecido. 

Móveis em lona de caminhão carregam um pouco de história vivida pelas estradas (figura 6), fugindo 

do habitual e rotineiro ciclo de produtos em série. As emendas, lavagem ou rasgos, são elementos 

que reforçam o aspecto de peça exclusiva. 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fonte: <http://www.coletivoverde.com.br/sofa-lona-de-caminhao/> 

Figura 6: Sofás revestidos com lona de caminhão 
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Outro exemplo de sofá sustentável é o Blow Sofá (figura 7). Criado a partir da análise das bolsas, 

conhecidas como dunnage bags, membros do estúdio de design polonês Malafor criaram um sofá 

100% reciclável feito com base em estruturas tubulares de metal, tiras de borracha e bolsas de ar 

recicláveis feitas de papel. O transporte, como não poderia deixar de ser, é fácil de ser feito, pois o 

produto é bem leve. O sofá é inflável e customizável sendo até mesmo possível desenhar nele. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5 DESCARTE 
 
Sob o panorama do descarte, verifica-se que são poucas as iniciativas das políticas públicas e da 

sociedade, que venham a contribuir com a correta destinação dos materiais que constituem a 

estrutura do sofá.   A complexidade está levando a destruição do universo da memória emocional e 

em detrimento da simplicidade de ações, comunicações, produtos e suas funções, deve-se pensar em 

solução para preservação deste universo.  O mundo digital tornou-se da vida cotidiana, porém, mais 

desviou as sensações tênues das emoções, conforme Boas (2009).  

O grande desafio de viver em um mundo complexo, com uma vida infinitamente simples, traz e cria 

sensação de satisfação muito positiva. Maldonado (2012) relata que a sociedade vive cercada de 

objetos do dia-a-dia que se amontoam em espaços, cantos, criando complexidades espaciais. 

Absorvidos de tecnologia, engolidas e desejadas por veículos de massa, que provocam a reflexão na 

essência da existência humana, quanto seres sociais. São móveis distribuídos como populares, 

produtos que muitas vezes não abrangem as necessidades da nova realidade das residências e 

condições de moradia das pessoas. 

Figura 7: Blow Sofa 

Fonte: <http://www.ecycle.com.br/component/content/article/42-eco-design/3259-blow-sofa-o-
sofa-sustentavel-feito-com-papel-reciclavel.html> 
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O móvel popular possui foco no baixo custo, outros fatores são secundários, tais como a resistência e 

a beleza (ALMEIDA; ROSA; TEIXEIRA, 2008, p. 2). Desta forma, os atributos ideais para esse produto 

direcionado ao público-alvo são pouco explorados ou, até mesmo, inexistentes. Os móveis populares 

não contemplam as demandas de mobilidade, flexibilidade e adaptabilidade desta sociedade.  

Segundo Lepre (2008, p. 2), “devido à grande mobilidade da população... os móveis necessitam ser 

montados e desmontados constantemente de maneira a adaptar-se a ambientes diversos”.  

Este acontecimento faz com que o móvel popular tenha uma vida útil curta, sendo descartado 

rapidamente somando-se à crescente quantidade existente de lixo. A questão do descarte é uma 

questão que levanta grandes discussões, pois a menor disponibilidade de locais para supressão é um 

problema futuro de muitos países (MANZINI; VEZZOLI, 2008, p. 335). É de grande importância 

aprimorar a vida de um produto através da durabilidade, evitar que ele seja constantemente trocado 

e decomposto em lixo, assim reduzindo o consumo de ainda mais recursos (KAZAZIAN, 2005, p. 44). 

Segundo o WWF Brasil (2011), desde os anos 1980 o ser humano consume cerca de 25% a mais do 

que se tem disponível na natureza, ou seja, é necessário um planeta e mais um quarto dele para 

apoiar o estilo de vida atual. E se essa condição continuar, em breve uma crise socioambiental será 

enfrentada, pois a capacidade de renovação dos recursos naturais é lenta e o  monopólio irracional 

da natureza ainda é grande. Um dos reflexos dessa atitude não sustentável é a soma de 2,5 milhões 

de km²– quase 30% do território brasileiro – de áreas desmatadas da floresta amazônica, da mata 

atlântica e do cerrado, de acordo com o IBAMA (2011). 

Lixões a céu aberto servem como depósito de móveis e até de materiais usados, atraindo insetos e 

roedores. A mesma população que descarta indevidamente os sofás é afetada por viverem próximos 

aos terrenos.  

Analisando as imagens de sofás abandonados, queimados, sendo jogados na rua, no esgoto observa-

se que o objeto após ficar velho é simplesmente jogado fora em qualquer lugar (figura 8). 

Abandonados após tantos anos de serventia. Não há um pensamento voltado para a reciclagem, nem 

para o seu descarte. Isso deveria ser pensado desde sua criação. 
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6 RESULTADOS 
 
Ao se pesquisar os objetos de sentar desde o seu surgimento, percebe-se que eles foram se 

modificando ao longo do tempo. O sofá, criado para ser um objeto de descanso após as refeições, se 

tornou um dos objetos mais importantes de uma casa, sendo ele grande responsável por dar o estilo 

a sala. Objeto com dinâmica social e tecnológica contemporânea (século XXI), contribuindo para o 

conceito de ambiente doméstico não padronizado e mutável. 

Percebe-se que ouve uma mudança no estilo, nos materiais, processos produtivos e principalmente 

houve uma mudança na forma de se relacionar com este objeto. Atualmente, existem tantos objetos 

com a mesma função que a escolha dentre eles, geralmente, acontece por aspectos emocionais. Não 

é mais a função, nem a tecnologia empregada, que os diferencia. Os aspectos emocionais são cada 

dia mais importante para o público. 

Em meio a esse quadro, o mundo vive “uma situação insustentável de carga e descarga para o meio 

ambiente” (MANZINI; VEZZOLI, 2008, p. 325), ou seja, a comercialização e a envio vêm sendo 

prejudiciais à flora, a fauna e ao próprio ser humano. 

 

7 CONCLUSÃO 

Através do estudo sobre a memória e cultura dos objetos residenciais no Brasil, que analisa os 

hábitos e costumes estabelecidos na relação com o sofá, observa-se que o sofá é um objeto que foi 

Figura 8: Sofás descartados 

Fonte: <http://www.jmijui.com.br/publicacao-17180-Bairros_tornam-se_lixoes_clandestinos.fire 
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/01/sofas-abandonados-sao-usados-para-tapar-buracos-em-
sao-vicente-sp.html> 
 

 
 

523

http://www.jmijui.com.br/publicacao-17180-Bairros_tornam-se_lixoes_clandestinos.fire
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/01/sofas-abandonados-sao-usados-para-tapar-buracos-em-sao-vicente-sp.html
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/01/sofas-abandonados-sao-usados-para-tapar-buracos-em-sao-vicente-sp.html


 
 
 
 

criado para o descanso após as refeições e que ao longo do tempo, o seu valor sociocultural como 

um dos objetos residenciais se modificou proporcionalmente aos valores de consumo. 

O design pode proporcionar uma grande contribuição à extensão socioambiental ao pesquisar 

conceitos relacionados a esses temas, além disso, o designer deve reconhecer sua parcela de atuação 

ao permitir o entendimento sobre as principais necessidades da população consumidora, 

responsabilidade com o futuro das próximas gerações, por isso se faz imprescindível criar produtos 

que sejam socialmente justos, economicamente viáveis e ecologicamente apropriados.  

O imaginado seria que durante o desenvolvimento de um sofá, se levasse em consideração os 

estudos recentes sobre design e sustentabilidade, onde são consideradas as variáveis para um 

projeto de produto, permitindo que fossem desenvolvidos respeitando códigos de comportamento e 

padrões de gosto, associados à personalidade de seus usuários; bem-estar moral e físico. 

As ressignificações podem diminuir os impactos ambientais e proporcionar novas relações de uso e 

descarte, além de contribuir na identidade dos objetos nos ambientes. 
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RESUMO  
A revolução  industrial trouxe consigo alterações significativas nos hábitos da sociedade, não apenas no modo 
de produção dos objetos que utilizamos, como também na forma de organização das pessoas nas cidades. As 
indústrias em desenvolvimento desencadearam a conformação das metrópoles em torno de si, o que resultou 
em  novos  hábitos  de  consumo.  O  aumento  da  produção  e  a  consequente  necessidade  de  ampliação  do 
mercado consumidor geraram o ciclo vicioso no qual nos encontramos atualmente – produção – consumo – 
demanda, que incentiva as relações emocionais com os objetos produzidos, pois as empresas perceberam que a 
imagem dos produtos pode gerar desejo nos consumidores neste mercado focado no ter, mais que no ser. Foi 
realizada uma análise da mudança ocorrida no homem moderno e seu poder sobre os processos produtivos, 
passando de consumidor a usuário, já que na pós‐modernidade o consumo avançou e sofreu transformações e 
os usuários geralmente compram por  impulso  influenciados por determinadas marcas, que criam estratégias 
para aumentar as vendas e fidelizar seus clientes. Neste artigo foi traçado um breve panorama da sociedade de 
consumo desde a revolução industrial até os dias atuais compreendendo o perfil do homem pós‐moderno, suas 
relações  com  o  ambiente  no  qual  está  inserido  e  o  contexto  sustentável.  Procurou‐se  ainda,  entender  na 
revolução  industrial, a  influência de alguns movimentos, especificamente o Arts and Crafts – na produção de 
mercadorias  com  alto  valor  agregado  e  o  aditamento  de  uma  identidade  regional  aos  seus  produtos  –  na 
construção e valorização das marcas. Buscando compreender as definições de brand no processo de construção 
e  fortalecimento  das marcas  em  um mercado  amplamente  competitivo,  a  partir  dessa  contextualização  foi 
realizada uma análise desse processo na atualidade e de como se dá a experiência de consumo e a construção 
do valor das marcas, qual o papel dos usuários e como se relacionam com elas. Buscou‐se compreender o papel 
das empresas e  como desenvolvem  seus produtos para que  sejam atraentes ao  consumidor  considerando  a 
importância  dos  processos  sustentáveis. Utilizando  os pensamentos  de Baudrillard, Cardoso,  Feathersthone, 
Lipovetsky, Roux, Morin, Aaker, Wheeler e Toffler, dentre outros em busca de um entendimento da formação e 
consolidação dessa nova organização social que tem seus desdobramentos positivos e negativos na atualidade.  
PALAVRAS‐CHAVE : marcas, sociedade de consumo, design emocional. 
 
 

ABSTRACT  
The  industrial  revolution brought with  it  significant changes  in  the habits of  society, not only  in  the mode of 
production  of  the  objects we  use,  as well  as  organization  of  people  in  cities.  The  industries  in  development 
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triggered  the shaping of cities around each other, which  resulted  in new consumption habits. The  increase  in 
production and the consequent need for the consumer market expansion led to the vicious cycle in which we find 
ourselves today  ‐ production  ‐ consumption  ‐ demand, which encourages emotional relationships with objects 
produced as companies realized that the image of the product can generate desire in consumers in this market 
have  focused more than  in being. An analysis of the change that occurred  in the modern man and his power 
over the production processes was carried out, consumer spending the user, as  in postmodernity consumption 
came forward and suffered transformations and users often buy on  impulse  influenced by certain brands that 
create strategies to increase sales and customer loyalty. This article was traced a brief overview of the consumer 
society  since  the  industrial  revolution  to  the present day  including  the profile of  the post‐modern man,  their 
relationship with the environment in which it is inserted and sustainable context. Sought to further understand 
the  industrial revolution, the influence of some movements, specifically the Arts and Crafts ‐ the production of 
goods with high added value and the addition of a regional identity to their products ‐ in the construction and 
valuation of brands. Trying to understand the brand definitions in the construction process and strengthening of 
brands in a competitive market widely, from that context was carried out an analysis of this process today and 
how is the consumer experience and the building of brand value, which the role of users and how they relate to 
them. He sought  to understand  the  role of business and how  to develop  their products  that are attractive  to 
consumers  considering  the  importance  of  sustainable  processes. Using  the  thoughts of Baudrillard,  Cardoso, 
Feathersthone, Lipovetsky, Roux, Morin, Aaker, Wheeler and Toffler, among others for an understanding of the 
formation and consolidation of this new social organization that has its positive and negative developments at 
the present time. 
KEY‐WORDS : brands, consumer society, emotional design. 
 

 

A  revolução  industrial  alterou  não  apenas  a  forma  de  produção  dos  objetos  que  utilizamos mas 

provocou também uma mudança no modo de vida das pessoas com o deslocamento dessas para em 

torno  das  indústrias  que  estavam  em  desenvolvimento. O  resultado  dessas mudanças  gerou  uma 

sociedade urbana que teve novas formas de consumo, aumentando consideravelmente a variedade 

de produtos e serviços, resultando em outras relações das pessoas com os produtos, que passaram a 

ter uma relação mais emocional com os objetos produzidos. As empresas nesse contexto perceberam 

que os produtos podem gerar desejo nos consumidores principalmente num mercado focado no ter, 

mais que no ser. 

Com essa abordagem, buscou‐se uma breve  reflexão  sobre a  influência da  revolução  industrial na 

formação da  sociedade de consumo, que passou gradativamente a valorizar as grandes marcas. As 

empresas utilizaram os laços afetivos gerados pelas experiências vividas com as marcas para atrair o 

público  e  conquistar  novos mercados.  É  preciso  também  refletir  sobre  o  papel  dos  designers  na 

atualidade  e  qual  será  o  legado  deixado  para  as  futuras  gerações.  A  atual  forma  de  produção, 

consumo e valorização das marcas e dos produtos se tornou  insustentável, na maioria dos casos, o 

ciclo – extração – produção – descarte – influenciados pela obsolescência planejada e obsolescência 
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percebida,  gera  um  descarte  prematuro  dos  produtos,  mesmo  que  estejam  funcionando,  para 

atender as demandas de um consumo inconsciente. 

Algumas  empresas  e  designers  estão  desenvolvendo  projetos  que  buscam  rever  os  princípios  do 

consumismo,  elaborando  produtos  funcionais  utilizando  pensamentos  sistêmicos,  que  atendem 

demandas  reais da  sociedade,  tornando o processo de  criação e produção mais  sustentável. Essas 

iniciativas ainda são a minoria, o que aumenta ainda mais a responsabilidade da próxima geração de 

designers que deve  refletir  sobre os processos de desenvolvimento e produção em busca de uma 

sociedade  mais  justa  e  sustentável.  Torna‐se  necessário  que  os  designers  atuais,  tenham  como 

objetivo projetual, não somente criar imagens, mas sim designar produtos que tenham função, forma 

e verdadeiro sentido para as pessoas. 

1 O CONSUMO E A SOCIEDADE INDUSTRIAL 

A  revolução  industrial é um marco na mudança da  forma de produção a princípio em série e num 

segundo momento em massa, as empresas tiveram que gerar diversas demandas de consumo para 

garantir  a  venda  dos  produtos  produzidos,  que  além  da  quantidade  havia  também  a 

imprescindibilidade das demandas geradas por  intermédio da nova organização  social das grandes 

cidades.  Em  busca  de  outros  mercados  consumidores,  foi  necessário  incentivar  as  pessoas  a 

consumirem  mais,  visando  uma  abertura  maior  de  mercados  externos.  Toffler  (1980)  compara 

metaforicamente  a  revolução  industrial  ao  conceito  de  ondas  utilizado  pela  física,  e  conceitua  a 

revolução industrial como a segunda onda. 

A partir da segunda revolução industrial (metade do século XIX, 1850‐1870) as máquinas a vapor, os 

transportes  e o  aprimoramento dos processos de produção  se desenvolveram  rapidamente o que 

gerou a necessidade de mão de obra não qualificada resultando na migração das pessoas do campo 

para  as  cidades  e  as  pessoas  passaram  a  valorizar  as  atividades  industriais  e  a  desvalorizar  as 

atividades agrárias.  

Ainda  de  acordo  com  Toffler  (1980),  a  revolução  industrial  se  caracterizou  pela  padronização  de 

produtos  e  processos  produtivos  o  que  levou  a  massificação  da  produção  e  do  mercado.  A 

especialização dos processos de trabalho teve seu desenvolvimento a partir de teóricos, como Taylor, 

que  subdividiu  as  fases  da  produção  industrial  para melhores  resultados  e  rapidez  no  processo 
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produtivo. Ocorrendo  assim  a  sincronização  entre,  prazo  e  entrega,  no  qual  o  tempo  passa  a  ser 

mensurado  em  valores  monetários  e  a  relação  espaço/tempo  ganha  novo  significado:  tempo  é 

dinheiro! A concentração das pessoas, das riquezas, dos recursos, foram institucionalizando a divisão 

entre as classes trabalhadoras nos processos industriais. A mania de grandeza dessa nova sociedade 

na qual  tamanho é sinônimo de eficiência,  tem como  foco a centralização dos  fatores econômicos, 

políticos e sociais na revolução industrial.  

Com o aumento vertiginoso da produção, a sociedade do consumo ganha força, como resultado de 

uma necessidade da indústria que carecia escoar sua produção através de compradores para os bens 

industriais  produzidos  em  massa,  já  os  produtos  em  muitos  casos  perdiam  sua  qualidade  e 

identidade.  

Enquanto a produção  industrial atingia seu apogeu, a qualidade de vida dos operários nas  fábricas 

ficou muito precária com jornadas excessivas, péssimas condições, salários baixos e trabalho infantil – 

evidencia‐se a discrepância  social nos grandes  centros. Vários pensadores  como Marx  (1818‐1883) 

lançaram  suas  ideias  com  caráter  socialista,  visando  uma melhoria  na  qualidade  de  vida  desses 

trabalhadores.  Suas  ideias  influenciaram  uma  corrente  de  designers  que  criaram  um movimento 

contra esse tipo de produção industrial, o movimento ficou conhecido como Arts and Crafts. 

2 CONTEXTO HISTÓRICO DO ARTS AND CRAFTS E O VALOR DAS MARCAS 

No século XVII e início do século XVIII, a massificação da produção industrial, com a máxima de que 

tempo é dinheiro,  levou a fabricação de mercadorias baratas. Segundo Cardoso (2008) o excesso de 

produtos industriais que aumentavam as possibilidades de consumo também gerou pela primeira vez 

questionamentos  sobre  a  natureza  do  consumo  e  as  características  dos  produtos  que  eram 

consumidos. Surgiram movimentos que questionavam a estética e o mau gosto vigentes, iniciados por 

A. W. N. Pugin  seguido por Owen  Jones, Richard Redgrave e Henri Cole, eles  foram os primeiros a 

questionar o design na indústria e a massificação da produção. Como destaca Azevedo (1991) “Logo 

após  a mudança  de  século,  iniciam‐se  os  questionamentos  sobre  o  novo mundo  industrial,  assim 

como diversos movimentos artísticos que viriam a influenciar a produção de objetos”.  

O design assume sua posição na indústria mediante diversas responsabilidades concedidas na adaptação 
do objeto na produção em série, cuja ideia nem sempre foi tão clara assim. No transcorrer de sua 
história, da passagem do artesanal para o industrial, sofreu influências de diversos movimentos. Um dos 
primeiros movimentos de oposição à industrialização foi o Arts and Crafts, cujos seguidores criticavam a 
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baixa qualidade dos produtos e pregavam o retorno ao artesanato. (FONSECA e MERINO, 2011, pp.42‐
43) 

O movimento Arts and Crafts  surgiu  em  Londres  tendo  como principais  idealizadores  John Ruskin 

(1819‐1900)  e Willian Morris  (1934‐1896).  Segundo  Cardoso  (2008), Ruskin  pode  ser  considerado 

como pioneiro ao defender a qualidade total na  indústria e a demonstrar preocupação com o meio 

ambiente e os  limites da  capacidade produtiva em  relação aos  recursos naturais. Mas  foi o  inglês 

William Morris,  influenciado pelas convicções socialistas, e por Ruskin, quem deu  início a uma série 

de  processos  industriais  questionando  a  qualidade  das mercadorias  produzidas  pela  indústria  e  a 

desqualificação e exploração da mão de obra. 

O segundo ponto do Arts and Crafts era a oposição ao modelo de atuação da própria indústria e dos 
produtos derivados desse sistema. Os seguidores do movimento em questão criticavam a baixa 
qualidade dos produtos que eram produzidos pelo novo sistema industrial. Justificavam através desse 
enfoque, a necessidade de retorno ao sistema artesanal precedente, como meio de produção e de 
manutenção da real autenticidade do produto de série. (MORAES, 1999, p. 21) 

Morris  funda  a Morris &  Company  em  1875. Os  princípios  da  firma  eram  a  preocupação  com  a 

qualidade desde o projeto até a execução, o alicerce da empresa era o design. A empresa de Morris 

produziu  peças  que  eram  caracterizadas  pela  alta  qualidade  e  pelo  bom  gosto  de  seus  produtos, 

produzia mobiliário e peças de decoração,  tecidos,  tapetes, azulejos, vitrais e papéis de parede. Os 

produtos eram  fabricados com esmero, valorização dos princípios artesanais e pouca mecanização. 

Outra característica  importante desse movimento era uma valorização da cultura  local, procurando 

utilizar materiais e  técnicas  regionais,  resultando em produtos com  forte  identidade cultural e não 

produtos massificados e universais. A marca Morris & Company era sinônimo de qualidade, e essa 

característica permaneceu mesmo após a morte de seu fundador. 

Os princípios pregados por Morris eram utópicos, pois vivia‐se em pleno processo de industrialização 

e  o  retorno  aos meios  produtivos  artesanais  era muito  complexo  e  improvável  naquele  contexto 

social e econômico. Ficou evidente pelos  rumos que  tomaram a  sua empresa que  seus  ideais não 

teriam êxito,  já que a produção era em baixa escala e com alto valor agregado: a marca Morris, de 

ideal socialista teve sua produção baseada em bens de consumo para a elite de alto poder aquisitivo, 

pois esse público, além de valorizar os produtos de qualidade, tinham capital suficiente para adquirir 

tais bens. 

Os  produtos  da Morris  acabaram  por  se  tornar  um  símbolo  de  bom  design,  o  estilo Morris  ficou 

conhecido  pelo público,  sendo os projetos da  empresa  reconhecidos  e  sua marca  escolhida  entre 
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outros produtos pelo que  representava. Nesse momento  vemos o  surgimento de uma marca  que 

vende  não  somente  produtos, mas  também  uma  identidade  e  imagem muito  forte,  sinônimo  de 

qualidade e sofisticação.  

Outras marcas surgiram no final do século XIX e  início do século XX com essas características, o que 

resultou numa classe de consumidores que valoriza determinadas marcas em detrimento de outras, 

sendo o combustível para o crescimento dessa nova produção industrial. 

3 PÓS‐MODERNIDADE E SOCIEDADE DO CONSUMO 

Proveniente  dos  movimentos  oriundos  da  arquitetura  o  termo  pós‐modernidade  representa  a 

mudança da força da racionalidade para o  improviso, a preocupação com o momento, o  instante, o 

aqui e o agora, o hedonismo exacerbado, o liberalismo e a crítica à rigidez das normas e dos valores. 

[...] O pós‐modernismo é sincrético, ao mesmo tempo cool e hard, convivial e vazio, psi e maximalista. 
Novamente existe aqui a coabitação dos contrários que caracteriza nosso tempo, não a pretensa cultura 
desenfreada hipdrug‐rock. A idade heróica do hedonismo passou; nem as páginas de oferta e procura 
erótica de serviços múltiplos, nem a importância do número de leitores de revistas sexólogas, nem a 
publicidade aberta da maior parte das “perversões” bastam para dar crédito a uma ideia do crescimento 
exponencial do hedonismo. [...] Disseminação dos modos de vida, o gozo não passa de um valor relativo, 
equivalente à comunicação, à paz interior, à saúde ou à meditação; o pós‐modernismo varreu a carga 
subversiva dos valores modernistas e agora reina o ecletismo da cultura. (LIPOVETSKY, 2005, p. 94). 

O  pensamento  linear moderno  foi  rompido  com  a  pós‐modernidade. O mundo  previsível  e  linear 

idealizado pela modernidade e a revolução industrial não existe mais, o cenário da pós‐modernidade 

é complexo e diversificado. O pressuposto do método analítico de dividir o problema em partes, e 

começar a resolvê‐los é o princípio do pensamento mecanicista, porém no mundo complexo no qual 

os sistemas estão interligados esse princípio não se adequa mais para a solução dos problemas atuais. 

A explicação não pode mais ser um esquema racionalizador. A ordem, a desordem, a potencialidade 
organizadora. Devem ser pensadas juntas, ao mesmo tempo em seus caracteres antagônicos bem 
conhecidos e seus caracteres complementares bem desconhecidos. Esses termos se remetem um ao 
outro e formam uma espécie de circuito em movimento. Para concebê‐lo, é preciso de princípio e de 
método. A questão da cosmogênese é, portanto, ao mesmo tempo, a questão‐chave da gênese do 
método. (MORIN, 2008 p. 65) 

O  incentivo  ao  consumo  almejado  pela  revolução  industrial  se  tornou  a  principal  força motriz  da 

sociedade e o ato de  consumir,  vital para a manutenção do atual  sistema  social e econômico nos 

países capitalistas. Políticas públicas de  incentivo ao consumo são comuns em nossa sociedade e as 

pessoas passaram  a  comprar  e  trocar  seus  produtos  com maior  frequência. Há  uma  inversão dos 

valores  e  a  substituição  das  relações  afetivas  e  das  emoções  pelo  consumo  e  o materialismo,  o 
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presentismo da sociedade pós‐moderna a preocupação com o aqui e o agora e a ausência da reflexão 

sobre o futuro e as consequências do consumo exagerado. 

Ou seja, a comunicação básica, aquela que precede a fala e estabelece as condições de aproximação, é 
toda ela externa e baseada em símbolos exteriores. Como esses códigos mudam com extrema rapidez, 
exatamente para evitar que alguém possa imitar ou representar características e posição que não 
condizem com a sua real condição, estamos já no império das modas. As pessoas são aquilo que 
consomem. O fundamental da comunicação – o potencial de atrair e cativar – já não está mais 
concentrado nas qualidades humanas da pessoa, mas na qualidade das mercadorias que ela ostenta, no 
capital aplicado não só vem do vestuário, adereços e objetos pessoais, mas também nos recursos e no 
tempo livre empenhados no desenvolvimento e na modelagem de seu corpo, na sua educação e no 
aperfeiçoamento de suas habilidades de expressão. Em outras palavras, sua visibilidade social e seu 
poder de sedução são diretamente proporcionais ao seu poder de compra. (SEVCENKO, 2001, p. 64) 

Com a evolução das tecnologias digitais e a constante mutação dos meios de comunicação, os grupos 

sociais específicos  foram segmentados, passando a existir de  forma a valorizar a  individualidade na 

pós‐modernidade. Lipovetsky e Roux (2005) identificam que o individualismo da pós‐modernidade é 

também uma maneira de  se destacar da massa, se diferenciar dos outros, o homem pós‐moderno 

procura se afirmar através da diferenciação e assim encontra prazer nos consumos raros. 

Se uma vertente da dinâmica pós‐moderna do individualismo leva a pessoa a “viver para si”, a se menos 
dependente da opinião de outrem, a privilegiar suas emoções íntimas, uma outra vertente estimula‐a a 
comparar‐se com os outros para se sentir que existe “mais”, marcar sua particularidade, construir uma 
imagem positiva de si para si própria, sentir‐se privilegiada, diferente dos outros. (LIPOVETSKY e ROUX, 
2005, p. 52) 

Bauman (2008) também aponta para este consumidor que se preocupa em ser o primeiro, que busca 

a diferenciação dos outros, ao mesmo tempo em que se preocupa em ser aceito por um determinado 

grupo  cuja  identificação  e  aceitação  tendem  a  ser  determinadas  pelos  objetos  que  possui.  O 

significado dos objetos passou a  transcender a  sua  função e utilidade, Featherstone  (2007) aponta 

para a mudança nestes valores de consumo, os objetos  foram ressignificados  frente a sua utilidade 

material. O que  faz com que bens de consumo cotidianos passem a ser associados ao  luxo, beleza, 

romance e seu uso original ou funcional cada vez mais difícil de decifrar. 

O homem pós‐moderno surge com outras formas de consumo, e assim irrompem novos mercados e 

processos  de  desenvolvimento  de  produtos,  o  design  com  sua  característica  multifacetada  e 

transdisciplinar  promove  a  convergência  entre  diversas  áreas,  tais  como:  arte,  arquitetura, 

engenharia, física, comunicação, gestão, dentre outras. Desde a escola Bauhaus o ensino de métodos 

para a prática de design permeou os modelos metodológicos artísticos. Teixeira (2011) comenta que 

esta multidisplinaridade  e  a  forma  de  atuação  dos  designers  transitando  entre  outras  disciplinas 
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acabaram  por  influenciar  a  forma  do  pensamento  artístico  do  design  e  ampliaram  os  limites  dos 

métodos científicos do design. Nesta vertente pondera Moraes, 

O desafio dos produtores e designers na atualidade, ao atuarem em cenários mutantes e complexos, 
deixa de ser o âmbito tecnicista e linear e passa à arena ainda pouco conhecida e decodificada dos 
atributos intangíveis e imateriais dos bens de produção industrial. Tudo isso faz com que o design haja 
de forma transversal com disciplinas cada vez menos objetivas e exatas. Dessa forma ocorre a 
confluência com outras áreas disciplinares que compõe o âmbito do comportamento humano, como a 
dos fatores estéticos e psicológicos até então pouco considerados na concepção dos artefatos 
industriais. (MORAES, 2011 p. 35) 

Os métodos  não  lineares  para  uma  sociedade  complexa,  com  usuários  exigentes  e  difusores  de 

informações com acesso à tecnologia e um mundo globalizado, serão fundamentais para a prática de 

um  design  inovador,  eficiente,  com  práticas  sustentáveis  e  que  atenda  às  expectativas  dos  atuais 

usuários. 

[...] Considerando agora os métodos de projetos, em especial na área de design, não é difícil imaginar a 
complexidade da tarefa de aplicar métodos sistemáticos, já que aqui concorrem procedimentos e 
técnicas derivados daquelas áreas científicas, pois se considera que o design é uma atividade 
interdisciplinar, que, como tal, emprega no desenvolvimento de um projeto conhecimentos oriundos de 
várias fontes do saber. (CIPINIUK e PORTINARI, 2006, p.29) 

A  complexidade  do  ambiente  e  da  sociedade  é  propícia  para  a  natureza  multidisciplinar  a 

transversalidade  entre  as  áreas  típicas do design,  assim  sendo  a  forma de projetar dos designers, 

analisando  o  ambiente  e  desenvolvendo  projetos,  são  tão  valorizados  nesse  contexto  complexo  e 

fluido. 

Nesse contexto de complexidade as marcas são o maior patrimônio das empresas, onde se fortalece o 

conceito de brand como marca, não sendo possível em muitos casos separar o produto da marca que 

ela  detém,  sendo  um  importante  fator  de  decisão  de  consumo  atualmente.  O  termo  brand  que 

significa marca em inglês, vem do antigo ato de marcar o gado, o brasão o monograma ou o desenho 

que  a  ferro  e  fogo marcava o  gado e  identificava  a propriedade do mesmo.   Mas  ao  identificar  a 

propriedade o brand também trazia os benefícios e os malefícios, ou seja, a responsabilidade pelas 

ações  que  o  gado  produzia.  E  assim  é  até  hoje  em  relação  às  marcas,  elas  trazem  consigo  as 

responsabilidades pelo que fornecem aos consumidores. A qualidade de um produto, a durabilidade, 

o status, assim como o defeito que pode ferir o usuário ou contaminar a natureza. 

O significado de marca é às vezes de difícil compreensão, pois traz em si valores intangíveis, aqueles 

que não são materiais e não existem de  forma  física, o que gera a necessidade de certa abstração 
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para entender o  significado. Charles Brymer, CEO da  Interbrand,  consultora de marcas de  renome 

internacional, define marca como: 

“... um símbolo de mercado (trademark) que para os consumidores representa um conjunto de valores e 
atributos destacados e particulares. É muito mais que um produto. Produtos são feitos em fábricas. 
Produtos só se transformam em marcas quando chegam a ser a união de fatores tangíveis, intangíveis e 
psicológicos”. (BRYMER, apud MARCONDES, 2003, p.20) 

As marcas  possuem  personalidade  segundo  uma  linha  de  consultores  de marca  que  utilizam  um 

método de classificação das marcas atribuindo‐lhes personalidade, padrões de  identificação a partir 

das  características  de  determinados  tipos  de  pessoas.  As  marcas  envolvem  relações  afetivas  e 

emocionais.  Russo  e  Hekkert  (2008)  afirmam  que  as  pessoas  se  identificam  com  determinados 

produtos que contém a chamada memória afetiva, que trazem recordações de fatos vivenciados por 

nós durante a experiência de consumo. Trazem emoções  ligadas à entes queridos, ou um momento 

marcante,  acontecimentos que  refletem  diretamente  na  emoção  e  são  relacionados  aos produtos 

que a geraram. 

O universo das marcas parece impalpável, o que leva a uma reflexão sobre o poder das marcas, o seu 

valor não está somente no produto, mas no que ele carrega, e a relação com o homem é bem mais 

forte no âmbito emocional. Podemos perceber que as emoções e as marcas estão interligadas, mas o 

objetivo final é gerar retorno financeiro. James Gregory1, consultor cujo principal objetivo é mensurar 

o ROI2, nada mais palpável que o retorno dos investimentos, define marca como: 

“Marca não é uma coisa, um produto, uma companhia ou uma organização. Marcas não existem no 
mundo físico, são construções mentais. Marcas podem ser mais bem definidas como a soma total de 
experiências humanas, percepções e sentimentos sobre algo em particular, seja um produto ou uma 
organização. Marcas existem no âmbito da consciência, seja dos indivíduos seja de um público”. 
(GREGORY, apud MARCONDES, 2003, p.21)  

A consultora inglesa, BrandFinance, faz levantamentos dos valores tangíveis e intangíveis das marcas, 

ou seja, ao analisar o valor das marcas e os percentuais dos valores do patrimônio tangível (imóveis, 

ações,  capital de  giro,  aplicações  etc.)  chegou  à  seguinte  conclusão: mais de 60% dos  valores das 

marcas são intangíveis, em alguns casos chegando a 96% do valor da marca de atributos intangíveis. 

O que nos  leva a analisar as relações emocionais de consumo e as marcas, como as experiências de 

consumo  e  as  emoções  dos  usuários  interferem  no  processo  de  escolha  e  geração  de  valor  das 

marcas?  

                                                 
1 Respeitado consultor de marcas norte‐americano, autor do livro Leveraging the Corporate Brand. 
2 Return on Investment, retorno sobre o investimento dos recursos das companhias. 
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4 MARCAS E EMOÇÕES 

Como podemos perceber  as  relações de  consumo  e  as  emoções  estão  estreitamente  interligadas, 

com a mudança nos valores da sociedade pós‐moderna, os objetos passaram a ter novos significados. 

O homem pós‐moderno é avaliado pelos pertences que possui como nos fala Sevecenko  (2001). As 

experiências de consumo provocam reações em diversos níveis e os sentidos são gratificados, Russo e 

Hekkert  (2008), afirmam que os significados gerados pela experiência de consumo são  transferidos 

para os produtos. 

“Na experiência amorosa com produtos de consumo, interação fluida refere‐se aos últimos quatro 
componentes apresentados. Uma vez que o produto oferece resposta imediata, o curso da interação é 
aparente e as pessoas têm a chance de ajustar o seu comportamento (e evitar erros). Um equilíbrio 
entre as habilidades pessoais e os desafios impostos pelo produto promove nos usuários experientes um 
sentimento prazeiroso de intimidade. Também um sentimento de controle sobre o uso do produto ou 
sobre toda a situação envolvida no uso dá uma sensação de segurança e autoconsciência”. (RUSSO e 
HEKKERT, 2008, p.39) 

As marcas que possuem memória afetiva são preferidas pelos consumidores e acabam fazendo parte 

da micro cultura familiar, por exemplo a Coca‐Cola do almoço de domingo, a família reunida, acaba 

sendo associada aos valores de  família, união, carinho, diversão, cumplicidade, e estes sentimentos 

poderão ser passados para as gerações futuras e associados a determinadas marcas. Quantas marcas 

são consumidas e associadas a valores familiares?  

Os  produtos  também  podem  ser  associados  aos  valores  éticos  e  morais,  as  marcas  podem  ser 

representantes de valores compartilhados como a preocupação com a saúde do planeta as “marcas 

sustentáveis”, ao escolher estas marcas os usuários se sentem parte de uma rede de consumidores 

que se preocupam com o impacto do próprio consumo sobre o planeta. 

5 CONCLUSÃO 

O consumo hedonista no qual a satisfação pessoal advém do prazer do consumo, a realização contida 

no ato de compra. O império das marcas, com toda a sua gestão estratégica para criar experiências de 

consumo  e  relações  afetivas  com  os  consumidores.  A  cultura  material  no  contexto  atual  está 

diretamente ligada ao poder compra e o que se possui, as marcas passaram a representar o caráter e 

a  personalidade,  pense  em  alguns  carros:  Ferrari,  New  Beatle  (novo  fusca),  Rolls  Royce,  pode‐se 

traçar uma imagem de seus donos e alguns diriam até suas profissões, jogador de futebol, magnata, 

executiva descolada.  
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Claro que não se pode generalizar, mas no geral as marcas acabam se posicionando no mercado e 

atingindo  perfis  de  consumidores.  Tribos  urbanas  consumistas,  o  fato  é  que  hoje  as  pessoas  são 

avaliadas  pela  aparência,  são  produtos  de  consumo  e  até mesmo  não  consumo.  As marcas  e  as 

escolhas daqueles que se recusam a consumir, acabam gerando um perfil de consumidores. O design 

pode ser entendido como um código  icônico da modernidade, afetando profundamente o processo 

produtivo, a importância do projeto, a obsolescência programada e percebida.  

Na obsolescência programada, os produtos  já não  são  feitos para durar  e  sim para quebrar, ou  a 

cadeia de consumo se partiria. Já na obsolescência percebida a relação se dá de forma psicológica, as 

pessoas  se  apresentam  pelos  objetos  que  possuem.  As  marcas  perceberam  que  deveriam  ser 

associadas à qualidade e produtos duráveis, então  como manter o  ciclo do  consumo? Essa é uma 

grande questão para as empresas, de como manter seus lucros. Desta forma Lançam novos produtos 

que  tem  no  design  a  evidência  da mudança  em  relação  ao  produto  anterior,  surgem  os  “novos 

modelos”, que evidenciam a obsolescência dos antigos, que  trazem para os consumidores  recursos 

inéditos que são apresentados como necessidade para o dia a dia do consumidor.  

Estamos  chegando  ao  limite  em  relação  as matérias  primas  e  processos  de  produção  industrial 

sustentável,  na  qual  é  necessária  uma  revisão  e  conscientização  dos  novos  designers  sobre  seu 

verdadeiro papel nessa cadeia produtiva com desafios enormes de manter as empresas funcionando 

com  outro  propósito  de  construir  um  histórico  de  marca  com  base  em  projetos  que  gerem 

experiências positivas com seus usuários em um consumo consciente e sustentável. O designer deve 

rever  seus  processos  metodológicos  visando  métodos  sistêmicos  que  enxerguem  toda  a  cadeia 

produtiva tendo como foco melhorar verdadeiramente a vida das pessoas. 
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RESUMO  
O presente artigo busca discutir a importância do uso de ferramentas colaborativas e de compartilhamento de 
dados no ambiente acadêmico universitário, com o  foco no desenvolvimento de pesquisas e trabalhos, assim 
como  indicar  como as praticidades dessas novas  tecnologias de  comunicação podem afetar positivamente o 
comportamento de alunos e docentes frente à geração e troca de conhecimentos dentro das universidades, e 
também promover novos tipos de interação.  
PALAVRAS‐CHAVE : colaboração, ferramentas colaborativas, ambiente acadêmico. 
 
 

ABSTRACT  
The present paper aims to discuss the importance of the use of collaborative and sharing data tools used on the 
academic field, focusing on the development of researches and works, thus to indicate the practicalities of these 
new    communication  technologies may  positively  affects  the  behavior of  students  and  professors  facing  the 
knowledge generation and exchange inside universities, and also promote new types of interaction.     
KEY‐WORDS : collaboration, collaborative tools, academic field. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

Ao  falar  sobre  coletividade,  e  principalmente  sobre  produção  coletiva,  é  necessário  indicar  que 

existem dois (se não mais) caminhos que podem ser seguidos: o da cooperação e o da colaboração. 

Embora estas duas palavras  tenham  conceitos  similares, a  importante, porém  sutil diferença entre 

elas, reside na complexidade e no nível de engajamento coletivo indicados. Uma breve observação da 

etimologia  dos  termos  revela  que  enquanto  “cooperar”  (do  latim  cooperari)  significa  “operar 

simultaneamente” ou “ajudar”, “colaborar”  (do  latim collaborare) denota “trabalhar em comum na 

mesma obra” ou “contribuir”. Logo, a colaboração exige um nível maior de interação entre as partes 
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envolvidas  e  delineia  um  sistema mais  complexo  e  interconectado  de  troca  de  conhecimentos  e 

habilidades dentro de um grupo – sistema esse que vem tomando proporções maiores a cada etapa 

evolutiva que o ser humano atravessa tendo a tecnologia como sua maior impulsionadora.  

Novas interfaces tecnológicas vêm mudando a forma de se trabalhar com o ensino e a pesquisa, em 

especial  em  áreas  como  o  design  por  exemplo,  que muitas  vezes  demanda  o  uso  de  softwares 

diversos  (modelagem 3D,  vetorização,  tratamento de  imagens,  edição de  vídeos,  entre outros) no 

desenvolvimento de projeto. Gontijo (2008, p. 79) afirma: 

A evolução das tecnologias representou  importantes mudanças na maneira como as pessoas pensam e 
agem.  Assim,  da mesma  forma  que  a  passagem  do  texto manuscrito  ao  impresso  representou  uma 
transformação na relação das pessoas com os textos, o advento da informática e do mundo digitalizado 
trouxe consigo uma outra  forma de pensar e se  relacionar com os objetos. A  introdução destas novas 
tecnologias  implicou em uma  importante mudança nas bases cognitivas das pessoas, pois os produtos 
passam a operar com outra lógica. 

 

Assim, desde que a possibilidade de acesso a  internet vem se difundindo e surgem ferramentas de 

comunicação de compartilhamento gratuitas, rápidas, de uso  intuitivo novas formas de trabalho em 

grupo surgem. Assim, o uso destas ferramentas por diferentes usuários (classe, idade, linguagem, etc) 

se torna acessível.  

No começo desta década, Rheingold (2005), apontou a existência de territórios colaborativos e uma 

tendência mundial de adesão cada vez maior à métodos de ação coletiva, acreditando na importância 

do  “discurso  transdisciplinar”,  e  defendeu  a  hipótese  de  que  uma maior  compreensão  acerca  da 

colaboração pode trazer  inúmeros benefícios para o desenvolvimento geral da sociedade. Com uma 

visão mais atual sobre o processo colaborativo das novas tecnologias e metodologias de trabalho, Hill 

(2014)  aponta que o  talento  coletivo,  formado pela  soma da diversidade de  ideias  com o  conflito 

entre as mesmas, é o fator responsável pela concretização da inovação. Os argumentos são baseados 

no  estudo  do  comportamento  de  grandes  empresas  e  do  modo  de  desenvolvimento  de  seus 

negócios. Outra visão similar sobre o assunto é a de Leadbeater  (2008), segundo o autor não só a 

colaboração  é  feita  a  partir  da  união  entre  diversidade  e  conexão  de  ideias,  como  também  ela  é 

facilitada por formas mais abertas de trabalho e pela modularidade como forma de desenvolvimento. 

Basicamente,  sua  colaboração  é  “a  base  para  criatividade  sustentável  e  inovação  para  explorar 

enigmas difíceis e complexos”. 
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Rheingold e Leadbeater identificaram o potencial colaborativo das novas tecnologias mesmo antes de 

elas existirem,  logo após a explosão da bolha da  internet em 2001 e sua consequente expansão. O 

cenário pós‐crise criou a folga necessária para que fosse observada uma nova tendência de modelo 

de  rede,  um  modelo  onde  a  web  deixaria  de  ser  apenas  uma  ferramenta  para  se  tornar  uma 

plataforma baseada na descentralização de informação. Assim nasceu o que foi nomeado mais tarde, 

em meados de 2003, como WEB 2.0, um espaço online baseado na arquitetura de participação e na 

inteligência  coletiva que  conta com uma base de dados especializada. Conceitos que antes  tinham 

pouca participação no funcionamento básico da web como contribuição, participação e experiência 

do usuário passaram a constituir aquilo que O´Reily (2005) diz ser “uma atitude, não uma tecnologia”.  

Os princípios da WEB 2.0 vislumbram que o futuro da inovação é através da colaboração, o que até os 

dias atuais desafia a “sabedoria  convencional” ou  senso comum e muitas vezes, ainda hoje, não é 

bem aceito entre os seguidores de metodologias tradicionais de qualquer tipo em qualquer área de 

atuação. Leadbeater  (2008) divide as regras não escritas do processo de colaboração em massa em 

cinco  princípios  básicos  que  ajudam  a  entender  o  funcionamento  das  ferramentas  colaborativas 

disponíveis atualmente. Sobre ferramentas simplificadas e interfaces amigáveis que ajudem o usuário 

a  criar  seus próprios meios de  trabalho, o autor  cita que  “tais mecanismos estão  trazendo para a 

escala de massa a ética de autoajuda dos hackers de computador originais”. A partir disso é possível 

começar  a  delinear  a  atual  importância  desses  formatos  de  comunicação  num  ambiente  onde  há 

contínua  troca  de  informações  como  as  universidades,  afinal,  um  grupo  que  se  reúne  para  a 

discussão, planejamento ou criação de ideias conjuntas vê‐se invariavelmente na necessidade de um 

espaço  neutro  onde  todos  possam  desenvolver  juntos,  uma  conversação  criativa.  A  possibilidade 

desses  espaços  serem  virtuais  e  ainda  permitirem  essa  troca  de  conteúdos  constitui  uma  grande 

vantagem para os alunos e profissionais envolvidos.  

2 METODOLOGIA 

O presente artigo foi desenvolvido com base na experiência dos autores com o uso de  ferramentas 

colaborativas no desenvolvimento de projetos de design de cunho acadêmico. O uso cada vez mais 

constante destas ferramentas, e por gama cada vez maior de docentes, se apresentou como principal 

justificativa da pesquisa no tema.  
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A atividade do design vem se aprimorando cada vez mais para se ajustar a um mercado no cenário 

dinâmico e complexo do mundo globalizado, assim, a academia deve juntamente se atualizar a novas 

ferramentas do ensino do design. Segundo Merino et al. (2011, p. 69): 

Enfatiza‐se neste, os momentos iniciais do percurso do design, quando (reforça‐se) a compreensão inicial 
é  de  vital  importância,  bem  como  o  processo  de  pesquisa.  É  nesse  que  são  identificadas  algumas 
fragilidades no processo de ensino, motivadas (em parte) pelo pragmatismo e objetividade atribuídos ao 
design, em que a materialização dos seus  resultados parece ser o objetivo  final e não a consequência 
(...).  Isso  justifica  em  parte  a  linearidade  do  percurso metodológico  usualmente  seguido,  no  qual  o 
momento  criativo  reflete de  forma  clara habilidades, expertises,  competências  e  até preconceitos do 
próprio design. 
 
 

Assim posto, a pesquisa aqui definida como exploratória foi desenvolvida seguindo as etapas: 

1. Levantamento de experiências: captura de relatos de docentes e discentes sobre os principais 

usos  de  ferramentas  colaborativas  para  o  desenvolvimento  de  trabalhos  acadêmicos,  seus 

pontos positivos e negativos. 

2.  Levantamento  bibliográfico:  pesquisa  em  artigos  científicos,  vídeos,  livros,  revistas,  entre 

outros, por informações sobre o universo de ferramentas colaborativas.  

3. Análise: fichamento e cruzamento de dados, para avaliar os principais usos das ferramentas 

colaborativas e os resultados alcançados. 

4. Conclusão:  fechamento  da  pesquisa  e  divulgação  dos  resultados  através  da  publicação  do  

presente artigo. 

3 FERRAMENTAS E VANTAGENS 

Antes da evolução da  internet para o que se conhece hoje, a maioria das  ligações entre grupos de 

trabalho eram feitas via telefonia. Os custos necessários para esse tipo de procedimento, bem como 

as dificuldades de funcionalidade de uma tecnologia que já não atendia as especificações necessárias 

para uma  interatividade plena  entre os  elementos  de um  grupo,  fizeram  com que  as  ferramentas 

colaborativas então emergentes fossem cada vez mais procuradas por aqueles interessados por novas 

metodologias  e  inovação.  O  ambiente  acadêmico  se  espelha  no  mercado  para  que  estudantes 

possam estar aptos ao  trabalho, assim é possível observar, como cita Goleman et al.  (2012, p. 91): 

“Hoje, a disseminação da informática, inclusive computadores e bancos de dados, pelos ambientes de 

trabalho vem provocando uma mudança profunda no mundo dos negócios”.   
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Os  cenários  colaborativos  tradicionais  têm  como  principal  necessidade  a  realização  de  grupos  de 

discussão  ou  reuniões  para  conversação  entre  os  participantes  de  um  determinado  projeto  ou 

trabalho,  e  são  constituídos  de  ferramentas  online  (áudio  conferência,  web  conference,  vídeo 

conferência e streaming sem  interação bidimensional) e off‐line  (plataformas de compartilhamento 

de arquivos e/ou informações durante tempo determinado). A diferença entre o cenário tradicional e 

o  atual  se  dá  a  partir  da  junção  dessas  duas  formas  de  trabalho.  Os mais modernos meios  de 

comunicação  colaborativa  contam  com  áudio,  vídeo,  chat  (serviço  de  troca  de  mensagens 

instantâneas),  compartilhamento  de  arquivos,  edição  conjunta  de  documentos,  sistemas  de  busca 

mais sofisticados  (por conteúdo ou contatos) e perfis de usuário mais completos,  fora as  interfaces 

amigáveis  projetadas  para  fazer  da  adaptação  do  usuário  a  um  processo  mais  simples  e  fluido 

possível. 

A escolha da ferramenta colaborativa ideal é influenciada por fatores como necessidade, orçamento, 

disponibilidade  e  infraestrutura.  Existem  diversas  opções  no  mercado:  ferramentas  pagas  ou 

gratuitas,  simples  ou  complexas,  comerciais  ou  open  source,  locais  ou  remotas.  No  ambiente 

acadêmico a opção mais acessível na maioria dos casos são os softwares ou plataformas gratuitas que 

possam ser utilizados por cada indivíduo tanto em seus aparelhos pessoais quanto em computadores 

compartilhados  dentro  da  própria  universidade.  Uma  das  principais  dificuldades  de  estudantes, 

professores e pesquisadores que frequentam as instituições universitárias brasileiras é o fato de que 

boa  parte  desses  indivíduos  não  reside  em  áreas  próximas  à  sua  respectiva  escola  ou  estão 

constantemente,  e  por  longos  períodos  de  tempo,  afastados  geograficamente.  Essa  demanda  por 

formas  de  comunicação  que  não  exijam  total  colaboração  presencial  vem  aumentando  a  procura 

acadêmica por essas  ferramentas, que  têm ganhado cada vez mais usuários dispostos a maximizar 

sua produtividade. Segundo Moraes (2008, p. 14): 

(...)  algumas  disciplinas  da  área  do  conhecimento  humano,  que  se  sustentavam  em  interpretações 
sólidas advindas do cenário estático (dados previsíveis e exatos), entraram em conflito com a realidade 
do  cenário mutante atual, que  se apresenta permeado de mensagens híbridas e  códigos passíveis de 
interpretações. Entre essas áreas do conhecimento destacam‐se o marketing, a arquitetura, o design e a 
comunicação. 
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Desenvolvimento colaborativo e apresentação online através da ferramenta Google Drive 

A  constante  procura  por métodos  de  ensino mais  práticos  e  funcionais  por  parte  da  equipe  de 

professores  responsável  pela  disciplina  História  e  Análise  Crítica  da  Arte  e  do  Design  (HACAD), 

lecionada  na  Escola  de  Design  da  Universidade  do  Estado  de  Minas  Gerais  (UEMG)  levou  ao 

encaminhamento não tradicional de um trabalho acadêmico no terceiro período dos cursos de Design 

de Produto, Design Gráfico e Design de Ambientes. 

O  trabalho  consistiu na pesquisa  sobre a  situação do design em um país previamente escolhido e 

durante um período específico da história. Deixando de lado os métodos tradicionais de apresentação 

presencial, oral e expositiva,  foi exigido que os alunos se dividissem em duplas e  trabalhassem em 

uma  plataforma  online  com  outras  duplas  dos  demais  cursos.  A  professora  foi  responsável  pela 

criação  e moderação  dos  documentos,  onde  pode  acompanhar  a  evolução  dos  alunos  durante  a 

preparação.  Os  alunos,  por  sua  vez,  puderam  editar  o  conteúdo  dos  slides,  deixar  comentários 

(característica particular dessa plataforma) e conversar entre si por mensagens instantâneas. A coleta 

e organização do  conteúdo, bem  como o acompanhamento e a  correção do  trabalho  foram  feitos 

online, sem necessidade de interação presencial entre os alunos ou entre eles e a professora. Durante 

todo  o  período  de  execução  os  alunos  se  mostraram  satisfeitos  com  a  metodologia  escolhida, 

havendo  constantes  comentários  relativos  à  praticidade  de  se  desenvolver  uma  apresentação  em 

conjunto  em  que  eles  precisassem  se  deslocar  ou  onde  não  houvesse  a  limitação  do  horário  de 

trabalho.  

O Google Drive é uma  ferramenta de armazenamento, sincronização e pré‐visualização de arquivos 

completamente  integrada  a  outros  aplicativos  de  comunicação,  colaboração  e  gerenciamento 

também oferecidos pela Google. Com um sistema de pesquisa interna mais elaborado e controles de 

compartilhamento de fácil utilização, esta plataforma oferece um espaço de 30 gigabytes gratuitos e 

se  integra  também a aplicativos de  terceiros que possam otimizar a experiência do usuário. Neste 

trabalho  foi  utilizado  o  aplicativo  Apresentações  Google,  que  permite  a  criação  e  edição  de 

apresentações sem a necessidade de um software, uma das principais características que  tornaram 

possível o uso desse aplicativo neste caso foi o histórico de revisões ilimitado, onde, diferentemente 

de  outras  ferramentas,  toda  e  qualquer  ação  dos  colaboradores  é mantida  sem  comprometer  a 

capacidade de armazenamento do Drive. Assim, a correção  foi baseada no nível de participação de 
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cada pessoa. 

O Google Drive e sua função de apresentação em slides se mostrou uma ferramenta excelente para a 

complementação e conclusão do programa da disciplina, mostrando que a colaboração online pode 

desempenhar  um  papel  importante  no  ensino  universitário,  complementando  satisfatoriamente  o  

ensino presencial. A integração do trabalho com as tecnologias presentes no cotidiano dos discentes 

e docentes, junto ao incentivo feito pelos professores para um maior envolvimento dos alunos com o 

conteúdo  e  sua  organização,  formou  uma  nova  potência  colaborativa  a  ser  explorada  e  aponta  a 

necessidade  de  se  discutir  de  forma  mais  aprofundada  e  séria  sobre  as  influências  das  novas 

tecnologias [de compartilhamento] nas melhorias do ensino e seu papel no desenvolvimento de uma 

nova educação para o futuro. No Brasil essa discussão vem sendo colocada como pauta  importante 

através  do  aprimoramento  dos  sistemas  de  educação  à  distância  (EAD)  oferecidos  tanto  por 

universidades públicas federais e estaduais quanto por instituições privadas. A procura por esse tipo 

de  ensino  tem  aumentado nos últimos  anos,  não  só pela  comodidade de  frequentar  as  aulas  em 

qualquer  lugar, mas pelo preço mais acessível no caso de universidades particulares. Essa tendência 

deve ser vista como  indicador de novos caminhos para a educação, caminhos estes que podem ser 

capazes de revolucionar o que se entende por metodologia tradicional de ensino e mudar o quadro 

atual de estagnação em que alunos e professores se encontram. Segundo Moraes  (2008, p. 12): “A 

comunicação,  que  se  tornou  global  graças  às  novas  tecnologias  informatizadas,  como  a  Internet, 

abreviou o tempo de vida das  ideias e das mensagens. O tempo de metabolização das  informações 

também foi drasticamente reduzido (...)”. 

Compartilhamento de conteúdo e acompanhamento de pesquisa através das ferramentas Dropbox 

e Google Drive 

A pesquisa acadêmica assume o papel de componente  formativo dentro das  instituições de ensino 

superior através da produção de conhecimento, e coloca a investigação como modelo alternativo de 

ensino frente às metodologias transmissivas tradicionais de sala de aula. Desenvolvidas através de um 

grupo  de  atividades  orientadas  e  planejadas,  as  pesquisas  acadêmicas  são  processos  onde  a 

necessidade de colaboração, principalmente quando há um grupo maior de pessoas atuando como 

pesquisadores, é uma característica intrínseca.  

 

544



 
 
 
 

Naturalmente, a potencialização de pesquisas através de ferramentas tecnológicas atuais que possam 

ajudar  na  conversação  entre  colaboradores  é  o  caminho  mais  prático  para  alcançar  discussões 

enriquecedoras  e  resultados  satisfatórios.  A  partir  disso,  é  possível  dizer  que  as  ferramentas 

colaborativas  atuais possuem  grande  impacto positivo no desenvolvimento deste  tipo de  trabalho 

acadêmico quando são utilizadas tanto em pequena quanto em larga escala.  

Um grupo de pesquisa normalmente é constituído apenas por pesquisadores (professores e alunos), 

enquadrados em qualquer das modalidades de pesquisa existentes no universo acadêmico, além de 

orientadores  que  trabalham  em  cooperação.  Em  alguns  casos  porém,  existe  nesse  grupo  outros 

membros que estejam interessados em trabalhar com o assunto proposto e que possam colaborar de 

alguma forma: é o caso da participação voluntária. O voluntariado em pesquisa tem como princípio 

básico  a  disposição  ao  oferecimento  de  contribuição  livre  por  parte  do  indivíduo  em  troca  de 

aprendizado e experiência. A posição de colaborador voluntário permite, além do envolvimento com 

os  tópicos de discussão, a observação mais atenta dos métodos de  trabalho de cada  integrante do 

grupo  e  proporciona  um  contato  direto  com  os  diferentes  perfis  de  atuação  dos  mesmos.  É 

interessante  apontar  a  complexidade  envolvida  na  comunicação  dentro  de  um  grupo  cuja maior 

característica é a diversidade, e como a conexão desses pensamentos diversos consegue estabelecer 

um ambiente de colaboração plena. 

As ferramentas colaborativas escolhidas para o suporte do desenvolvimento da pesquisa ”Territórios 

criativos: Contribuições do design para valorização da  cultura gastronômica”, acerca da valorização 

sustentável da cultura e da gastronomia do Rio São Francisco, desenvolvida por integrantes da equipe 

de docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e através do apoio da mesma, foram 

utilizados o Dropbox e o Google Drive. A necessidade de compartilhamento de conteúdo referente à 

pesquisa foi o motivo único da decisão do grupo de utilizar tais ferramentas.  

O Dropbox é uma ferramenta de armazenamento, sincronização, compartilhamento e visualização de 

arquivos  que  permite  o  acesso  remoto  à  conteúdos  salvos  na  nuvem  de  armazenamento.  Esses 

conteúdos  podem  ser  acessados  através  da  plataforma  online  e  de  pastas  sincronizadas  em 

computadores, smartphones e tablets. Alguns serviços oferecidos são: pré‐visualização funcional de 

documentos, edição online de arquivos do Office, aplicativo específico para gerenciamento de fotos e 

integração  com  outras  ferramentas  de  colaboração  online.  São  ofertados  2  gigabytes  de  espaço 
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gratuito no momento da  inscrição  com a possibilidade de aumento  gratuito de espaço  através do 

cumprimento de pequenas missões, como por exemplo, indicar a ferramenta para outras pessoas. 

 O Dropbox apresenta  ferramentas úteis de administração do conteúdo que auxiliam o  trabalho de 

professores  e  orientadores  no  decorrer  de  um  projeto,  pois  a  ferramenta  apresenta  histórico  de 

edição  de  arquivos,  indicando  qual  usuário  fez  alterações  e  quando.  Quando  uma  pasta  é 

compartilhada é possível definir se os usuários poderão editar ou apenas visualizar o conteúdo. Se há 

o uso de arquivos que apresentam  tamanho  superior a 25 megabytes, muitas vezes dificultando o 

envio por e‐mail, é possível a criação de link para compartilhamento de arquivos. O acesso a este link 

pode ser feito por qualquer pessoa, ou através do uso de senha, por tempo determinado ou não.  

Apesar de semelhantes, o Dropbox e o Google Drive oferecem soluções ligeiramente diferentes para 

o mesmo problema do trabalho coletivo remoto: enquanto o primeiro se aproxima da concepção de 

cooperação  através  do  compartilhamento  no  papel  principal,  o  segundo  aposta  na  colaboração 

através  da  junção  de  compartilhamento  e  comunicação.  Curiosamente,  a  funcionalidade  de  um 

produto não ofusca a  importância do outro, e ambas as ferramentas se mostram maneiras criativas 

de desenvolver a conversação necessária para a colaboração plena.  

Dentro da pesquisa citada anteriormente, o acúmulo massivo de arquivos (imagem, texto, vídeo etc.) 

nas  pastas  de  compartilhamento  do  grupo  indicam  o  nível  de  contribuição  dessas  ferramentas 

colaborativas para com a agregação e a organização dos conteúdos utilizados no desenvolvimento da 

investigação. É necessário lançar um olhar mais atento à participação destas ferramentas no processo 

de trabalho da geração de conhecimento, a integração plena entre metodologia de pesquisa e novas 

tecnologias de comunicação é uma tendência a ser estudada e incentivada no meio acadêmico. 

Compartilhamento de conteúdo e espaço de discussão através do Facebook 

Outro sistema de compartilhamento de arquivos que vem sendo utilizado por professores da Escola 

de Design da UEMG é a mídia social Facebook. Apesar de ser uma mídia informal, sua grande difusão 

permite  o  fácil  acesso  e  a  notificação  instantânea  dos  usuários,  tornando  as  discussões  rápidas  e 

assertivas. 
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Em  disciplinas  e  projetos  de  extensão  são  criados  “grupos  fechados”  em  que  apenas  usuários 

convidados têm acesso. A ferramenta se torna útil pois permite o compartilhamento de fotos, vídeos 

e outros arquivos tendo conexão com o dropbox.  

O  administrador  do  grupo  pode  moderar  o  conteúdo  antes  de  sua  publicação,  se  assim  julgar 

necessário.  As  informações  ficam  disponíveis  por  tempo  indeterminado,  e  dependendo  da 

quantidade de participantes é possível ter acesso a lista de visualizações.  

Seu uso em disciplinas tem sido feito para disponibilizar arquivos de  interesse do tema discutido, e 

para a solução de dúvidas. Em uma conversa é possível notificar um usuário específico, assim se sabe 

que rapidamente este será notificado pelo próprio site. 

Em projetos de extensão realizados no Centro Design Empresa da Escola de Design da UEMG seu uso 

tem  sido  amplo, pois os  grupos de projeto  têm  poucos participantes  (entre  5  a  15 pessoas  entre 

alunos  e  professores).  Os  grupos  utilizados  pelo  Facebook  permitem  aos  professores  orientarem 

discussões  de  diferentes  projetos  em  paralelo,  notificação  de  usuários  específicos  rapidamente, 

compartilhamento de arquivos e discussões simultâneas.   

4 CONCLUSÃO 

A  integração  virtual  através  da  transmissão  de  dados,  voz  e  imagem  entre  um  grupo  de  pessoas 

tornou possível uma nova forma de pensar o trabalho coletivo. De acordo com Garrison (2006), por 

ser um ambiente onde o  tempo  se expande, a  internet possibilita maior acesso a discussões mais 

específicas, detalhadas e abertas a crítica; as  ferramentas geradas dentro desse ambiente possuem 

grande potencial para  integração e  inovação, e  refletem o caráter  reflexivo de  rigor  intelectual dos 

novos meios de trabalho.  

As vantagens da colaboração na contemporaneidade extrapolam o conceito de coletividade e geram 

discussões sobre como a  implementação de elementos colaborativos nas metodologias de trabalho 

em  ambientes  acadêmicos  são  importantes  para  o  compartilhamento  de  conhecimento  e, 

consequentemente,  para  o  alcance  de  soluções  que  refletem  cada  indivíduo  participante  deste 

trabalho. Mais que  isso, a colaboração nos tempos atuais propõe uma discussão sobre como novas 

metodologias de ensino podem ser criadas a partir desses elementos colaborativos, afinal, de nada 
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adianta  apontar  a  importância  da  colaboração  e  prosseguir  utilizando  métodos  de  operação 

convencional. É preciso  criar mecanismos de  incentivo que  favoreçam o  surgimento de uma nova 

forma de pensar e agir. 
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RESUMO  
O mapeamento se refere a uma forma de representação de um contexto visando a compreensão de suas 
particularidades, e suas relações com o ambiente investigado a fim de subsidiar ações de desenvolvimento de 
produto de caráter artesanal. Importante destacar que o uso deste instrumento aplica-se tanto para a equipe 
deste projeto de extensão quanto para o público-alvo, os artesãos. Mapear as potencialidades e dificuldades na 
valorização de produtos artesanais e de seus territórios de procedência possibilita a orientação de ações e 
estratégias de inovação que potencializem o desenvolvimento econômico e social, respeitando a cultura e a 
tradição local. O objetivo deste artigo é caracterizar como a ferramenta projetual do Mapeamento é utilizada 
para ações de design para o artesanato. A partir do estudo de caso do "Projeto Brumadinho: ações de 
capacitação em design para o artesanato – Programa Minas Raízes", foi possível mapear as potencialidades e 
dificuldades na valorização de produtos artesanais e de seus territórios de procedência possibilitando a 
orientação de ações e estratégias de inovação que potencializassem o desenvolvimento econômico e social, 
com respeito à cultura e a tradição local. 
PALAVRAS-CHAVE mapeamento, metodologia, diagnóstico participativo, produção artesanal. 
 
 

ABSTRACT  
The mapping refers to a form of representation of a context with a view to understanding their characteristics, 
and their relationship with the environment investigated in order to subsidize the product development artisanal 
character. Important to emphasize that the use of this instrument applies to both the project team and for the 
audience, the artisans. Map the potential and difficulties in the valuation handicraft products and their 
territories of origin enables the guidance of actions and innovation strategies that enhance economic and social 
development, respecting the local culture and tradition. The purpose of this article is to characterize how the 
projetual-Mapping tool is used to design actions for the handcraft. Studying the case of “Brumadinho Project: 
design capacitation actions for the handcraft – Minas Raízes Project”, it was possible to map the potentialities 
and the difficulties in the valuation of the handcraft products, respecting the local culture and tradition. 
KEY WORDS: mapping, methodology, participatory diagnosis, handcraft production. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mapeamento, ato desenvolvido pelo ser humano para identificar e qualificar os elementos que 

caracterizam determinado ambiente, surgiu da necessidade de compreensão local para fins de 

habitação e exploração. Essa necessidade deu origem à cartografia, uma das áreas da Geografia, uma 

das ciências mais antigas estudadas pela humanidade. Os primeiros mapas surgiram na Europa, 

retratando as descobertas feitas pelos seus navegadores. Eram mapas produzidos de forma irregular, 

por vezes irreais, de tamanhos, técnicas de representação grosseiras e suportes variados. Atualmente, 

o ato de mapear o ambiente abrange não só as características geofísicas de um local, mas também 

abrange processos, aspectos culturais, características socioeconômicas, dentre tantos outros 

(MUSEUTEC, 2013). 

Mapeamento: ato ou efeito de mapear (MICHAELLIS, 2009). Mapear compreende planificar os 

contornos geográficos de determinada região, transferir dados de uma região para outra ou relacionar 

um conjunto de itens a outros. Um mapa é uma representação visual de uma região que, geralmente, 

representa de forma bidimensional um espaço tridimensional. O mapeamento é uma síntese. A ciência 

da concepção e fabricação de mapas, denominada como cartografia, é um conjunto de estudos e 

operações técnicas e artísticas que, tendo como base os resultados de observações diretas ou da 

análise de documentação, se voltam para o entendimento e elaboração de eventos e ambientes físicos, 

socioculturais e econômicos. A cartografia compreende então a composição, o estudo, a análise e a 

representação de observações, fatos, fenômenos e dados pertinentes a diversos campos científicos 

associados. 

Os tipos de mapas mais conhecidos são o topográfico, o histórico, o demográfico, econômico, político, 

o rodoviário. No entanto, estes geralmente não abrangem elementos inerentes à geografia humana, 

como por exemplo, os elementos sociais, culturais, tecnológicos, religiosos que nos rodeiam. Mapear 

estas características, muitas vezes de caráter mais subjetivo, associando-as às características físicas 

locais, significa a possibilidade de verificar comportamentos de desenvolvimento e prospectar ações 

de incremento no território. O mapeamento é, portanto, uma ferramenta, um processo, e pode ser 

utilizado em diversas áreas do conhecimento como a administração, computação, engenharia, 

pedagogia, psicologia, e o design. 
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Os critérios geográficos mudaram significativamente no século XX. A disciplina da geografia recebeu 

novas conceituações e métodos. Até a metade do século XX o foco estava voltado para a geografia 

regional, mapeando os lugares e povos no mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, focou-se na 

economia dos países. Nos anos sessenta, a atenção voltou-se para o aperfeiçoamento de metodologias 

e a construção de padrões sistemáticos relacionados à natureza e ao homem. No final dos anos 

sessenta e início dos anos setenta, voltaram a ser discutidos os aspectos dedicados ao meio-ambiente. 

Atualmente, o mapeamento cartográfico pode ser dividido primeiramente entre a geografia regional 

e a geografia geral ou sistemática (VILCHES, 2009). 

A geografia regional é o estudo dos fatores geográficos para traçar as regiões ou paisagens, enquanto 

a geografia geral ou sistemática consiste no descobrimento dos princípios gerais. A geografia geral é 

subdividida em duas disciplinas: a geografia física e a geografia humana. A geografia física considera 

tanto os aspectos ambientais como a sua ligação com o ser humano. De acordo com o fenômeno 

natural analisado, a geografia física é dividida nas áreas subsequentes: climatologia, geomorfologia, 

biogeografia, hidrologia, edafologia, geografia matemática, oceanografia e meteorologia. Já na área 

da geografia humana, estuda o homem e o meio em que vive, seus aspectos, hábitos, idiomas, credos 

religiosos, profissões e necessidades. A geografia humana é o estudo dos diferenciados processos em 

que o ser humano está presente. É dividida em geografia populacional, antropogeografia, geografia 

econômica, geografia social, geografia urbana, geografia política, geografia histórica (VILCHES, 2009). 

A geografia humana, portanto, consiste no estudo das condições em que o homem vive. Essa análise 

antropológica possibilita com que esses dados sirvam de base para o desenvolvimento de novas 

metodologias, como o Mind Map (Mapa Mental), criada no final da década de sessenta pelo escritor 

inglês Tony Buzan. Ele analisou o comportamento de alunos em um grupo de estudo que obtinham 

bons resultados utilizando estratégias de trabalho e anotações diferenciadas. Buzan comprovou que a 

grande maioria utilizava desenhos, ilustrações, cores, setas, símbolos, além de destacarem as palavras-

chave dos textos estudados com cores diferentes. Baseado nestas impressões e observações, ele 

desenvolveu a técnica Mind Map, que registra visualmente fatos e ideias de uma forma estruturada, 

que favorecesse o significado do conteúdo, visando o aprendizado e não apenas a memorização 

(CAMPOS, 2012). 

O mapa mental ou mapa conceitual se tornou um dos processos mais utilizados para o 

desenvolvimento de projetos de projetos. Vargas (2007) afirma que o mapa mental é um padrão 
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mundial para a criação, o gerenciamento e a comunicação de ideias. Ele apoia a organização de 

conhecimentos por meio de uma visualização intuitiva e amigável, com grande versatilidade visual. O 

mapa se inicia com uma ideia central, onde todos os ramos do mapa significam uma decomposição da 

ideia principal em ideias relacionadas. 

Lima (2004) também destaca que o processo de construção de mapas é altamente intuitivo. Para o 

autor, o mapa é uma forma de representação que descreve a relação das ideias do pensamento, 

relação que foi pré-adquirida no processo de aprendizagem, que vai sendo arquivada na memória. O 

mapa conceitual pode ser usado como uma ferramenta de organização do conhecimento, capaz de 

representar ideias ou conceitos na forma de um diagrama. Ele indica a relação entre os conceitos a fim 

de refletir a organização da estrutura cognitiva sobre determinado assunto. O mapa conceitual 

apresenta duas características básicas: a primeira é que os conceitos são representados de forma 

hierárquica, com o conceito mais geral no início do mapa, e depois os mais específicos, arranjados 

conforme a importância de cada um. A segunda característica presente nos mapas conceituais são as 

referências cruzadas, que permitem verificar como é representada a relação dos conceitos no domínio 

do conhecimento. Dessa forma, o mapa conceitual nos permite entender facilmente as estruturas de 

informação. 

O cérebro é o principal centro de regulação e controle das atividades corporais: sede da consciência, 

do pensamento da memória e da emoção. O pensamento ocorre por meio das células nervosas em 

diversas áreas do cérebro. Atualmente, acredita-se que qualquer estímulo que chega ao cérebro não 

segue uma rota definida, mas percorre diversos caminhos de neurônios. Calcula-se que existam entre 

os neurônios nada menos de 100 trilhões de contatos, as sinapses. Os neurônios são formados por 

prolongamentos chamados de dendritos e por um único axônio, que é o ponto de partida da 

informação que é processada. O córtex, área do cérebro, sedia a maior parte dos neurônios, as células 

nervosas que deixam fluir as ideias. Ele é a camada mais externa do órgão, onde há importante local 

de processamento neural, como memória, atenção, consciência, linguagem, percepção e pensamento. 

O córtex pré-frontal está relacionado com estratégia: decidir que sequências de movimento ativar, em 

que ordem, e avaliar o seu resultado. As suas funções parecem incluir o pensamento abstrato e 

criativo, a fluência do pensamento e da linguagem, respostas afetivas e capacidade para ligações 

emocionais, julgamento social, atenção seletiva, atividade motora, articulação da fala, pensamento e 

planejamento (OLIVEIRA, 1989). 
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Campos (2012) afirma que o Mind Map é um instrumento eficiente de trabalho, apresentando diversas 

possibilidades de aplicação. Este método foi projetado para estimular o cérebro a trabalhar com mais 

rapidez, tornando as decisões mais dinâmicas e precisas, tornando possível visualizar um número 

maior de possibilidades. Ao organizar o pensamento de forma similar ao modo de trabalhar do 

cérebro, o Mind Map potencializa suas habilidades, favorecendo o entendimento, análise, 

interpretação e memorização do exercício. Com o Mind Map há uma redução no tempo de anotação 

da informação, evitando perda de conteúdo. A leitura é feita é feita mais rapidamente, havendo uma 

identificação e absorção mais rápida da informação, mais fácil identificação das palavras-chave do 

texto, e maior poder de correlação entre as informações. Tony Buzan criou sete leis para elaborar os 

mapas mentais: [1] iniciar no centro da página, que deve estar no sentido paisagem (horizontal); [2] 

usar uma imagem para sua ideia central; [3] usar muitas cores; [4] conectar os galhos principais à 

imagem central (como um sub-tópico ao tópico central), e os galhos secundários aos galhos principais; 

[5] fazer os galhos fluírem organicamente e em curvas; [6] usar apenas uma palavra-chave por linha; 

[7] usar muitas imagens para ilustrar. 

2 O MAPEAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 

A utilização do Mind Map como ferramenta de projeto de design é essencial para auxiliar na 

visualização e na análise das possíveis alternativas, permitindo uma tomada de decisão mais 

consciente no projeto. Ao se definir o produto ou serviço que precisa ser desenvolvido, e ao colocá-lo 

em um formato de mapa mental, é possível compreender com mais facilidade o projeto como um 

todo. Esse método possibilita verificar as possíveis inter-relações entre as atividades e as pessoas 

envolvidas no projeto. Ele proporciona um maior envolvimento e entusiasmo da equipe, possibilitando 

ao responsável pelo projeto identificar em que parte do projeto os membros da equipe estão mais 

interessados ou com alguma dúvida. Isso é possível com a parte visual e gráfica do mapa (CAMPOS, 

2012). 

Baxter (1998) utiliza este método na etapa da criatividade na metodologia de projeto de produto. Ele 

define quatro etapas no processo criativo: preparação, geração de ideias, seleção da ideia e revisão do 

processo. Em todas estas fases, o autor foca em explorar, expandir e definir todas as possíveis soluções 

para o problema enfrentado. Ou seja, Baxter propõe o mapeamento do problema de projeto 

identificado a fim de visualizar qual a solução mais adequada. Ele afirma que a geração de ideias 

funciona melhor quando há um período de preparação para absorver e digerir as informações 
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disponíveis. Na sequência, seleciona-se a ideia com melhor relação com os critérios pré-estabelecidos. 

Na fase de geração de ideias e na fase de seleção, é possível observar a utilização de técnicas de 

mapeamento para a coleta de informações e para o desenvolvimento de soluções, focadas, por 

exemplo, nas características funcionais e morfológicas de um produto. 

Na metodologia de desenvolvimento de produtos apresentada por Lobach (2001), também é possível 

observar a realização de diversos mapeamentos referentes às questões funcionais do produto, de 

formas de interação entre usuário e o produto, tipologias, e relações econômicas, sociais e simbólicas 

pertinentes ao projeto. Lobach também estabelece quatro etapas para o processo de design - análise 

do problema, geração de alternativas, avaliação das alternativas e realização da solução de problemas, 

nas quais o uso do mapeamento é um procedimento determinante para o desenvolvimento do projeto 

no que tange à identificação e análise de necessidades, relações sociais e históricas, análises 

comparativas, funcionais, estruturais e produtivas, dentre outras possibilidades. 

Na metodologia desenvolvida por Burdek (2002), também se observa a importância de se mapear as 

condições em que o produto será desenvolvido. As etapas metodológicas são similares àquelas 

apontadas por Baxter e Lobach. No entanto, o autor destaca a importância de organizar as fases de 

desenvolvimento de produtos de maneira que as etapas projetuais possam ser executadas de forma 

repetida, com idas e vindas, propondo um processo projetual não linear, característica semelhante ao 

Mind Map, indicando as relações entre os conceitos a fim de refletir a organização cognitiva sobre um 

determinado assunto. 

3 O MAPEAMENTO NA PRODUÇÃO ARTESANAL 

A produção artesanal é definida como aquela feita manualmente ou com a utilização de meios 

tradicionais e rudimentares, com habilidade, técnica, qualidade e originalidade, que tem por finalidade 

a comercialização. O artesanato revela a destreza e a habilidade ímpar de quem o produz, não sendo 

uma simples atividade manual, já que traduz a criatividade daqueles que, em seu cotidiano, 

descobriram soluções apropriadas para seus problemas e necessidades, de modo não convencional e 

inovador. O produto artesanal tem ocupado um espaço revelador no cenário globalizado atual, já que 

imprime nos seus produtos aspectos materiais e imateriais, particulares do artesão (FREITAS, COSTA e 

MENEZES, 2008). 
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Pode-se considerar que uma das principais características da produção artesanal é a sua capacidade 

de caracterizar e representar o seu local de origem. Alguns produtos artesanais, per se, atuam como 

um mapa, já que é capaz de fornecer diversas informações sobre a sua procedência – informações 

geográficas, econômicas, técnicas e socioculturais. É uma forma direta de expressão do particular, da 

necessidade do indivíduo, conforme a sua percepção do mundo a partir da sua origem. 

Freitas, Costa e Menezes (2008) afirmam que a atuação do designer junto ao artesão tornou-se 

necessária para contribuir na identificação de referências da cultura local e na revitalização do 

produto, produzindo novos significados, revelando aspectos e valores, e garantindo a sua 

sustentabilidade na pós-modernidade. Ao se utilizar questões do universo de projeto de design na 

produção artesanal, é possível gerar melhorias para o desenvolvimento de produtos. O design, 

atuando de forma conjunta com o artesão, pode valorizar o território e os indivíduos que o integram, 

pode identificar problemas técnicos e valores simbólicos, e pode ajudar a estabelecer critérios de 

diferenciação do produto. No entanto, o designer não deve interferir diretamente no processo de 

criação do artesão, atuando de forma indireta na conceituação e na confecção do produto. É 

necessário que o artesão se aproprie da proposta de produto, fato que poderá sustentar o processo 

criativo e de produção do artesão. 

De acordo com Krucken (2009), há diferentes métodos para a valorização de produtos artesanais, mas 

que há oito ações essenciais para promover os produtos e seus respectivos territórios: [1] reconhecer 

suas qualidades: é necessário compreender o espaço onde nasce o produto, suas histórias e 

qualidades, associadas ao território e à comunidade de origem; [2] ativar as competências situadas no 

território, integrando-as, e investindo no desenvolvimento de uma visão compartilhada entre atores 

do meio empresarial, institucional e governamental; [3] comunicar o produto e o território, traduzindo 

seus valores e qualidades em linguagem acessível a consumidores que vivem em outros contextos; [4] 

proteger e valorizar a identidade local e o patrimônio material e imaterial a fim de fortalecer a sua 

imagem; [5] apoiar a produção local: o design pode contribuir para a valorização do saber-fazer 

tradicional e buscar novas formas de incorporar tecnologias e possibilidades de projeto sem 

descaracterizá-la; [6] promover sistemas de produção e de consumo sustentáveis, através do uso 

consciente de recursos locais, relacionando-os à qualidade de vida da comunidade local; [7] 

desenvolver novos produtos e serviços baseado nos recursos e nas competências locais. [8] por fim, 

555



 

consolidar redes no território, integrando-o de forma competitiva, a fim de facilitar o acesso ao 

produto pelo consumidor e de promover a conectividade e o domínio de novas tecnologias. 

Ao buscar soluções para estas ações, está se mapeando potencialidades e dificuldades na valorização 

de produtos artesanais e de seus territórios de procedência. Este mapeamento pode orientar ações e 

estratégias de inovação que potencializem o desenvolvimento econômico e social, respeitando a 

cultura e a tradição local. Entretanto, é importante ressaltar que tal mapeamento deve ser feito não 

apenas pelo designer, mas principalmente pela comunidade artesanal envolvida. O mapeamento da 

situação cultural, econômica, política, geográfica, social da região investigada deve ser totalmente 

compreendida, reconhecida e apropriada pelo artesão, para que este possa incorporar estas 

características em seus produtos. Com o reconhecimento das principais propriedades da região, o 

artesão conscientiza-se das características formais, simbólicas e funcionais que são esperadas do 

produto artesanal, já que ele é o responsável pela concepção e execução das peças (MAZZA, IPIRANGA 

e FREITAS, 2007). 

Neste sentido, a metodologia de pesquisa-ação pode ser utilizada pelo designer com o artesão. 

Proposta por Michel Thiollent (2002), a metodologia de pesquisa-ação propõe uma ação coletiva na 

busca de resolução de problemas, e que vai além do levantamento de dados, já que ela exige a 

participação de todos os atores envolvidos. Thiollent a define como uma pesquisa social de base 

empírica, realizada para atender a uma demanda coletiva, e na qual pesquisadores e participantes 

desempenham um papel ativo, de modo cooperativo e participativo diante do contexto em que estão 

envolvidos. O objetivo da pesquisa-ação é tanto a ação em si, uma investigação da situação, quanto 

ampliar o nível de consciência da comunidade a fim de produzir conhecimento. Logo, a pesquisa-ação 

proporciona o mapeamento do contexto em questão, de forma ampla, possibilitando a compreensão 

e a incorporação deste conhecimento ao cotidiano da comunidade envolvida. 

4 PROJETO BRUMADINHO: AÇÕES DE CAPACITAÇÃO EM DESIGN PARA O ARTESANATO – 

PROGRAMA MINAS RAÍZES 

O Programa Minas Raízes é um programa extensionista da Escola de Design da Universidade do Estado 

de Minas Gerais, que atua desenvolvendo projetos que envolvem a cooperação do design com 

artesãos e produtores artesanais de diferentes localidades de Minas Gerais. Tem como objetivo 

trabalhar junto a esses produtores/artesãos questões do universo de projeto do design que possam 
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reverter na melhoria dos seus produtos. Baseia-se na valorização do território, da cultura material e 

imaterial local, respeitando as características individuais, culturais e de produção de cada indivíduo. 

Desde a primeira edição, em 2008, o Programa Minas Raízes atua com uma equipe multidisciplinar 

composta por professores e alunos dos diferentes cursos oferecidos pela Escola de Design e vem 

trabalhando com artesãos de diferentes localidades de nosso estado, em projetos de longa, média e 

curta duração. Com metodologia própria, desenvolvida para atender as demandas de cada grupo 

produtivo, a partir de um diagnóstico técnico-produtivo e de uma investigação sociocultural, o 

Programa Minas Raízes trabalha sob a perspectiva da andragogia, em que os artesãos aprendem o que 

vivenciam, colocando a experiência em local de destaque na construção do saber. Com isso, 

conquistam mais autonomia no desenvolvimento de novos produtos, agregam maior valor cultural aos 

produtos, aumentam sua autoestima e vislumbram maiores oportunidades de aumento de renda. 

O “Projeto Brumadinho: ações de capacitação em design para o artesanato – Programa Minas Raízes”, 

realizado através do Edital no. 01/2013 do Programa Institucional de Apoio à Extensão da Universidade 

do Estado de Minas Gerais, surgiu da iniciativa conjunta entre a Escola de Design da Universidade do 

Estado de Minas Gerais e da Secretaria Municipal de Turismo de Brumadinho. Para ambas as 

instituições, o artesanato se consolidou como alternativa para geração de ocupação e renda, fato que 

favorece a inclusão sociocultural e econômica em diversas cadeias produtivas. 

A pesquisa-ação foi uma das metodologias empregadas neste projeto. Uma das primeiras ações em 

campo foi realizar o mapeamento da região em que ocorre produção artesanal. O objetivo foi buscar 

compreender os princípios e as particularidades da produção do grupo de artesãos envolvidos neste 

trabalho, localizados no município de Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas 

Gerais. As atividades com os artesãos foram realizadas por meio de oficinas de desenvolvimento de 

produtos e qualificação, e do acompanhamento da produção. 

A atividade de mapeamento foi feita logo nos encontros iniciais e contou com a participação de um 

grupo de oito artesãos. Inicialmente, estes artesãos não identificaram a razão de se realizar a tarefa 

de levantar quais eram as características econômicas, socioculturais, políticas, históricas e geográficas 

locais. Por já estarem acostumados com tais características, não conseguiam perceber as 

peculiaridades e os atributos da região e da produção realizada por eles. 
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Para a realização do mapeamento o grupo de participante foi dividido em duas equipes. Com uma 

grande folha de papel fixada na parede, as equipes começaram a relacionar aspectos pertinentes à 

produção artesanal local, começando por aqueles identificados na própria equipe. À medida que eram 

questionados pela equipe de facilitadores, no caso o professor e os alunos de design envolvidos no 

projeto, as informações foram complementadas.  

A atividade de mapeamento foi iniciada com muita dificuldade, pois os artesãos não conseguiam 

externar as suas percepções sobre a sua própria região. No entanto, a cada reunião, podia-se observar 

que, durante os intervalos entre os encontros com o grupo de artesãos, que novas informações iam 

sendo inseridas, referentes a matérias-primas, técnicas tradicionais, manifestações culturais, eventos 

afins à atividade, pontos e possibilidades de comercialização, empreendimentos locais, dentre tantos 

outros. Era interessante observar a inquietação dos participantes quando estes percebiam a ausência 

de determinadas informações no mapa. Esta atividade foi prevista para ser realizada em dois 

encontros, mas, para os artesãos, o mapa só foi considerado finalizado no quarto encontro (Figura 1). 

Como complementação à atividade de mapeamento do cenário local, foi realizado o mapeamento da 

forma de elaboração do produto e da produção de cada artesão participantes. Aqui o objetivo foi 

compreender o método de trabalho e dimensionar o domínio técnico individual a fim de levantar 

alternativas de qualificação do processo, tanto pela equipe de projeto quanto pelos próprios artesãos.  

Figura 1: Exemplo de mapeamento feito pelos artesãos em Brumadinho 

Fonte: Programa Minas Raízes, 2013. 
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5 O USO DO MAPEAMENTO COMO FERRAMENTA DE DIAGNÓSTICO DE PROJETO EM DESIGN 

PARA O ARTESANATO – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mapa local é o resultado da identificação da situação do artesanato local e de áreas correlatas que 

possam contribuir, ou interferir, neste sistema produtivo. Trata-se de uma descrição do ambiente - 

macro e micro, da comunidade e região, no qual estão inseridos o artesão e o produto, acompanhado 

do levantamento de oportunidades de ações de incremento. O mapa é a ação de design que 

fundamenta e define as ações posteriores a serem realizadas. Portanto, deve ser feito de forma 

consciente e sistemática a partir de um roteiro pré-definido e da sensibilização dos principais atores 

envolvidos. 

O mapeamento é uma forma de representação de um contexto visando a compreensão de suas 

particularidades, e suas relações com o ambiente investigado. Demonstrar o uso do mapeamento local 

como subsídio para as ações de processo criativo e desenvolvimento de produto foi o objetivo nas 

ações de projeto desenvolvidas em Brumadinho, e é o objetivo deste artigo. Importante destacar que 

o uso deste instrumento se aplica tanto para a equipe deste projeto de extensão quanto para o 

público-alvo, neste caso, os artesãos. 
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Cumpre lembrar que esta forma de investigação significa considerar todos os aspectos que possam, 

de alguma forma, contribuir para o incremento da produção artesanal local, sejam estes aspectos 

geográficos, econômicos, históricos, socioculturais e técnicas. 

Esta ação de diagnóstico para o Projeto Brumadinho foi essencial para a compreensão, valorização e 

apropriação da atividade para os próprios artesãos. Ampliar a compreensão da dimensão utilitária, 

produtiva e simbólica de seus produtos foi fundamental para o desenvolvimento de novas 

possibilidades produtivas que aportassem valores singulares e de pertencimento, para si e para os 

consumidores. 
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RESUMO  
Este artigo busca analisar a prática profissional de analistas comerciais de empresa s que prestam serviços de 

design a outras organizações. Propõe-se a provocação: o vendedor de serviços de design, ao vender, faz design? 
Para este estudo, focou-se no caso de vendedores de agências digitais do estado do Rio Grande do Sul, tendo 
sido realizadas entrevistas com representantes do público pesquisado. Os dados obtidos revelam a formação, o 
contexto e a auto-consciência dessa prática profissional pouco abordada em discussões acadêmicas e de 

mercado. 
PALAVRAS-CHAVE : design, venda consultiva, problema de design, cultura de projeto, serviços de design. 

 
 
ABSTRACT  
This paper aims to analyse the professional practice of commercial analysts in companies that provide design 

services to other organizations. We present a provocation: does the design salesperson, whilst selling, design? 
This study focuses on salespeople of digital agencies in the Brazilian state of Rio Grande do Sul. through 
interviews with the researched public. The resulting data reveal background, context and self -consciousness 
related to this particular professional practice, seldom approached in scholar and market discussions. 
KEY-WORDS : design, consultive sales, design problem, project culture, design services. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

Em empresas que prestam serviços de design a outras organizações, os profissionais que realizam a 

venda dos serviços são chamados analistas comerciais, executivos de vendas ou, simplesmente, 

vendedores.  

O vendedor de serviços de design assume, em momento de pré-contratação, o desafio de dar forma 

(ainda que em discurso) à demanda geralmente indiferenciada do cliente, detalhando-a em nível 

suficiente para que a delimitação de seu escopo seja o mais inequívoca possível. A atuação do 

vendedor vai além, tangibilizando o escopo em um discurso coeso, carregado de signi ficados e 

estratégias para o projeto, visando agregar valor diferencial perante seus concorrentes e 

desestabilizar a concorrência a seu favor. Seu objetivo final é demonstrar ao cliente que 
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compreendeu o contexto e a demanda proposta.  

Mas o vendedor de serviços de design, ao vender, faz design? O artigo busca responder a essa 

pergunta explorando a prática profissional dos agentes comerciais das empresas que fornecem 

serviços de design. O fato de que esse profissional é o responsável por identificar, ao men os em 

instância preliminar, o problema de design a ser trabalhado, torna relevante a pesquisa em design 

estratégico sobre seu contexto de trabalho, pois levanta suspeitas de que o trabalho de design 

iniciaria já sob sua alçada. Esse profissional seria, pois, o artífice primeiro do projeto: ao imprimir sua 

interpretação tanto na identificação do problema quanto na proposição da estratégia, ele projeta o 

próprio objeto da venda.  

Para este artigo, recorreu-se a um referencial bibliográfico compreendendo as vi sões de Schön 

(2000), Dorst e Cross (2001) sobre a subdeterminação e coevolução do problema de design, além das 

reflexões sobre a figura e maneira de pensar do designer providas por Flusser (2007), Cross (2001) e 

Zurlo (2010). 

Em busca de um aprofundamento na reflexão da prática profissional do vendedor de design, 

procedeu-se a uma pesquisa exploratória com vendedores de agências digitais do estado do Rio 

Grande do Sul abordando a formação, o contexto profissional e a consciência do profissional sobre 

sua própria atividade enquanto pertencente ao domínio do design.  

Embora restritos a uma indústria específica, os resultados da pesquisa e das reflexões podem 

contribuir para a discussão sobre a atividade comercial de serviços de design. A resposta para o 

questionamento de se o vendedor de design faz design poderá contribuir para a reflexão sobre o 

formato de venda de serviços de design e, em última instância, sobre a consciência do próprio 

profissional sobre sua influência sistêmica em toda a cadeia de valor de  seu negócio. 

2 A VENDA DE SERVIÇOS DE DESIGN  

Uma ampla variedade de negócios tem, como atividade principal, a prestação de serviços de design a 

outras organizações ou mesmo a indivíduos em áreas como: arquitetura, design gráfico, design 

editorial, design digital e design de interiores, dentre outros. Como característica inerente à atividade, 

o objeto de suas vendas somente se torna tangível na porção final da prestação de serviço: um 

projeto arquitetônico, um logotipo, ou mesmo um website. A venda de servi ços de design é realizada 

através de uma promessa estruturada de serviços para o cliente, produzida pela área comercial das 
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empresas fornecedoras de serviços de design. Essas promessas, materializadas na forma de propostas 

de serviço, possuem um sentido duplo em suas intenções. Ao mesmo tempo em que planificam um 

escopo a ser executado, também contêm sinais geradores de credibilidade no processo de venda 

(LIM, O’SULLIVAN, FALK, 2014). 

Não raro, algumas das áreas de negócios citadas acima desenvolvem, além do projeto, a 

implementação final dos serviços. Esse é o caso das agências digitais, empresas que se envolvem nos 

níveis estratégico, tático e operacional na criação de planos, campanhas, peças e atividades de 

comunicação digital. Como característica da cultura de negócios desse mercado, a proposta de 

serviços já contempla uma análise aprofundada do problema de design e o escopo detalhado de 

projeto acompanhando de valor determinado para execução. Nota-se que o problema de design é, 

via de regra, abordado e sujeito a tentativa de enquadramento durante a etapa de negócios, não 

comportando flexibilidade para análises e mudanças aprofundadas durante a fase de projeto.  

O vendedor de serviços de design, dentro de um processo de venda, desenvolve atividades de 

pesquisa e análise do contexto do cliente, questionamento e refinamento do brief, estratégia, escopo 

detalhado de projeto e, dependendo da área do design envolvida, previsão de investimento para 

execução. Em alguns casos, notadamente concorrências, são produzi dos artefatos sedutores, na 

forma de apresentações de conceito, visando tangibilizar a credibilidade de sua empresa e a 

qualidade da entrega final.  

Neste artigo, adotou-se como definição de “venda de serviços de design” todo o processo envolvido 

na análise do problema, proposição conceitual, estruturação de escopo e apresentação tangível ao 

cliente na etapa pré-contratação. 

3 O DESIGN E A PRÁTICA PROFISSIONAL DO VENDEDOR DE DESIGN  

Para explorarmos a caracterização da prática profissional do vendedor de design como design em si, 

compararemos a “venda de serviços de design”, previamente mencionada, aos referenciais teóricos 

sobre a prática profissional do designer, notadamente em relação ao seu diálogo com a complexidade 

e os impactos dessa relação na atividade projetual.  

A capacidade do vendedor de serviços de design em analisar um cenário e dele projetar o futuro é 

compatível com o conceito abordado por Flusser ao comparar designers a profetas em sua habilidade 

de antever um cenário futuro, projetar intervenções e produzir artefatos que orientem essa 
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intervenção com o olhar sistêmico. Essa visão pode ser complementada por Schön, que propõe o 

designer como um articulador de complexidade e síntese, e por Dorst, que aborda o problema de 

design e sua indeterminação em um cenário complexo. Poder-se-ia, também, lançar mão das 

capacidades do design delineadas por Zurlo (“ver”, “prever” e “fazer ver”), para reforçar a pertinência 

da classificação do vendedor do design como um designer: ambos analisam cenários complex os, 

idealizam estratégias e as tangibilizam em entregáveis futuros.  

Ao direcionar seu olhar para as áreas indeterminadas da prática - a incerteza, a singularidade e os 

conflitos de valores, Schön as considera um aspecto central à prática profissional. Seu  conceito de 

reflexão-na-ação é aplicável à realidade do vendedor do design, onde este interfere na situação-

desafio em uma sucessão de tentativas interconectadas, questionando os pressupostos do problema 

central proposto pelo cliente.  

A proposta da reflexão-na-ação de Schön se articula com o conceito posterior de coevolução do 

problema de design de Dorst e Cross, onde os espaços de problema e solução evoluem 

simultaneamente em uma série de trocas iterativas. A surpresa, citada por Schön, seria o pivô do 

reenquadramento sucessivo do problema de design. O refinamento da formulação dos problemas e 

as ideias para sua solução seriam iterados continuamente através de análise, síntese e avaliações. É 

possível analisar a prática do vendedor do design através dessa visão, focando tanto o processo de 

reflexão do vendedor acerca do binário problema-solução quanto das trocas efetuadas entre 

vendedor-designer e cliente, reposicionando o problema à medida em que novas informações e 

possibilidades de solução são aventadas. 

Ao concluir que há formas de conhecimento, consciência e habilidades inerentes aos designers, 

independente do domínio profissional, Cross provê subsídios para a exploração de uma prática 

profissional comercial do design que tenha consciência de seu papel  como artífice. Se, de acordo com 

Cross, o design deve ser estudado em seus próprios termos, pode -se cogitar que haja uma maneira 

design de vender o próprio serviço de design. 

4 EVIDÊNCIAS DO CAMPO PROFISSIONAL  

Para este artigo foi realizada pesquisa exploratória, sem buscar saturação, na forma de entrevistas 

semiestruturadas com cinco profissionais que desempenham ou já desempenharam função comercial 

dentro de agências digitais do estado do Rio Grande do Sul. A pesquisa abrangeu informações 
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relativas à formação, trajetória profissional e contexto de trabalho dos profissionais, com foco no 

processo de vendas e na forma como o problema de design é abordado.  

Na figura 01, estruturamos os relatos dos participantes a partir de três eixos alinhados com conceitos  

referenciados na bibliografia consultada para este artigo: o contexto de formação do profissional, a 

consciência do profissional enquanto designer e a coevolução do problema de design.  

Tabela 1: Relação entre os dados coletados  e eixos conceituais  

Entrevis tados  Contexto de formação do 
profiss ional  

Consciência  do 
profiss ional  

enquanto des igner 

Coevolução do 
problema de des ign 

 
Entrevis tado 01 

43 anos  
 

Agência  Digi ta l  de perfi l  
conceituador 

 
Tecnologia em Informática 

e Desenvolvimento de 
Software para  Web 

 
Cons idera  que a  

experiência  como 
desenvolvedor influenciou 
a  maneira como analisa  o 

contexto e projeta  na  

etapa de negócios  

 
Um projetis ta  com 

habi l idades  para  
compreender e 

navegar na  
complexidade. 

 
 O projeto lançado na 
área  de negócios  é 

executado com 

fidel idade. 
 

 
Anál ise aprofundada 

da empresa  e do 
mercado para  

dia logar com a  
demanda do cliente e 
gerar visões  mais  

adequadas  de 
escopo. 

 
Entrevis tado 02  

29 anos  

 
Agência Digital Especial i zada em 
redes sociais, de perfi l  produtor 

 
Relações  Públ icas  

 

 
Experiência em vendas no 
comércio familiar, estágio 

em empresa  estata l  e 
trabalho em agência  

digi ta l  anterior 
 

Cons idera  que a  

experiência  em vendas  
influenciou na  maneira  

como se relaciona com o 
cl iente 

 

 
Relacionamento com 
cl iente, padronização 

de processos , 
negociadora. 

 
Educa o cliente para  

reenquadrar a  

demanda, mediante 
diá logos  e 

questionamentos  

 
Entrevis tado 03 

26 anos  
 

Agência Digital de perfil produtor 

 
Sis temas de Informação e 

Adminis tração - Gestão 
em TI  

 

 
Experiência de gestão de 
infraestrutura em trabalho 

anterior 
 
 

Cons idera  que a  

 
Se vê enquanto 

projetis ta  técnico, 
assemelhado a  

analista de sistemas . 

 
Va lorização do papel  
de relacionamento 

do vendedor. 

 
Em a lguns casos mais 

complexos, envolve-
se com o 

demandante na  

definição do 
problema. 
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experiência em análise de 
s istemas é instrumental  
para  sua atividade ao 

estruturar projetos  
 

 
Entrevis tado 04 

31 anos  
 

Agência  Digi ta l  
de perfi l  conceituador 

 
Diversos  cursos  

relacionados a tecnologia  
e graduação em 

Tecnologias  Digi ta is  
 
 

Cons idera que o currículo 

divers i ficado da 
graduação, envolvendo 
arte, tecnologia , 3D e 

criação contribuiu para  
uma visão ampla  e 

genera l i s ta  

 

 
Se vê enquanto 
planejador do 

trabalho. 
 

Sua presença 
continua como 

acompanhamento 

para  garanti r 
cons istência ao longo 

do projeto. 

 
O problema sempre é 
mal  definido, carente 

de informações , 
previsão 

orçamentárias  e 
di retrizes . 

 

Desenvolvem 
artefatos para guiar o 

processo de 

coevolução, como 
fluxogramas  e 

escopos  

 
 

Entrevis tado 05 
29 anos  

 

Agência Digital especial i zada em 
apl icativos, de perfil conceituador 

e produtor 

 

Engenharia Mecatrônica e 
Engenharia  da  Produção 

 

 
Experiência  como 

executivo de logís tica  de 
multinacional  

 

 
Cons idera  que a  cul tura  

empresaria l  da  
multinacional  impactou 
sua maneira de trabalhar 

 

 

Se vê como 
profiss ional -

referência do cl iente 

na  agência . O fi l tro 
através  do qual  a  

complexidade é 
interpretada. Um 

terapeuta-consultor 

em diálogo i terativo 
com o cl iente. 

 

 

Tenta  se colocar 
como um consultor, 

uma espécie de 

terapeuta  
envolvendo o cliente 

em um diá logo 
construtivo e 

i terativo entre 

problema e solução 

 

 
 

Em relação ao contexto da formação do profissional, segundo Schön um fator relevante na maneira 

como ele aborda situações problemáticas, pode-se constatar uma diversidade de formações 

acadêmicas e experiências profissionais, com fortes vinculações entre habilidades adquiridas 

anteriormente e seu impacto dentro da prática profissional.  

A consciência do papel do vendedor como designer, embora não esteja explícita, pode ser inferida 

nos casos em que a relação com a complexidade é mais profunda. Ao abordar o tema, o entrevistado 

01 afirma “(...) se (o vendedor) não é o primeiro designer, ele tendencia o projeto todo, ele dá, mais 

ou menos, a linha”. As percepções dos profissionais sobre si próprios, como filtros da complexidade, 
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terapeutas, consultores, planejadores e projetistas são indícios dessa consciência.  

Na abordagem do problema de design, percebe-se que a coevolução é realidade (ainda que não 

reconhecida como tal) na prática das agências que lidam com situações complexas. Os espaços de 

problema e solução são alternados e iterados em função de reflexões, descobertas oriundas de 

pesquisa e surpresas no enquadramento dos problemas. Por exemplo, na fala do entrevistado 04, 

encontramos o trecho: “(...) são raras as vezes que chega um pedido mais estruturado. O cliente não 

sabe o que ele espera. Nem nós mesmos sabemos o que ele espera. O projeto acaba mutando”. Ao 

afirmar que o projeto “muta”, ou melhor, que a definição de projeto muta, ele revela indícios de que 

a coevolução do problema de design já inicia na etapa de vendas do projeto. Em mais de uma 

entrevista, a continuidade da atuação do vendedor de design dentro da etapa projetual é citada como 

elemento essencial para a consistência do projeto em uma realidade de reflexão contínua entre as 

diretrizes do projeto e os problemas que ele busca resolver.  

Nas empresas que se posicionam mais como conceituadoras, as entrevistas revelaram um conflito 

inerente ao processo de vendas da forma como é atualmente realizado: após a estruturação do 

projeto pelo vendedor, o cliente levaria a proposta a outro fornecedor, praticante de preços mais 

baixos e menos capacitado estrategicamente, para que este orçasse a execução do mesmo. O 

trabalho de abordagem e, em algumas vezes, coevolução do problema de design em instância de 

definição de escopo seria realizado gratuitamente, o que levaria a uma ruptura da sustentabilidade 

financeira do negócio. 

Observou-se, também, que nas empresas abordadas que se posicionam mais como produtoras do 

que como conceituadoras o problema de design já viria interpretado e decodificado em escopo 

através do entendimento de uma agência inicial. Embora ainda suscetível a enquadramentos 

oriundos de questões técnicas, o problema tenderia a ser resolvido como padrão,  e não permeado 

por surpresas.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao relacionar os referenciais teóricos aos dados encontrados na pesquisa exploratória, encontrou -se 

indícios que podem responder afirmativamente à pergunta de se o vendedor do design faz, 

efetivamente, design. Seja na consciência do profissional enquanto designer, na abordagem do 

problema de design ou na coevolução dos espaços de problema e solução, há evidências de que há 
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atividade projetual de fato na etapa de vendas de serviços de design.  

Os achados também revelam que, de forma não remunerada e sujeita a riscos, o projeto tem seu 

primeiro ciclo de delineação na etapa de negócios de empresas de design. O desconforto professado 

pelos profissionais entrevistados afirma a relevância do estudo para a compreensão desse contexto. 

Como possível desdobramento em pesquisas posteriores, seria interessante o aprofundamento na 

relação entre tempo de experiência profissional e forma de abordagem dos problemas, avaliando a 

pertinência da relação de Dreyfus, citada por Dorst, de que o nível de expertise do profissional 

poderia influenciar a compreensão da natureza do problema de design e, consequentemente, sua 

resolução. Outra investigação relevante abrangeria as técnicas e artefatos utilizados pelos 

profissionais, relacionando-os com as visões de Cross, Dorst, Flusser e Zurlo sobre o designer e suas 

atividades. 

Os resultados da pesquisa, espera-se, poderão embasar futuras investigações e pesquisas 

estruturadas sobre a prática profissional de vendedores de serviços de design e, consequentemente, 

contribuir para a discussão sobre essa atividade enquanto design e a consequente reflexão sobre os 

formatos de venda desses serviços. 
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RESUMO  
Este artigo tem enfoque na prática do paisagismo produtivo como um caminho utilizado pelo Design para 
resgatar saberes populares relacionados ao plantio e ao uso das plantas e, por meio dessa conexão, trazer novas 
possibilidades para a melhoria do bem estar dos idosos em acolhimento em instituições de longa permanência 
para idosos. O Design, observando o paisagismo produtivo como um movimento social espontâneo, pode 
auxiliar na estratégia, planejamento, viabilização, articulação com outras áreas e disseminação dessas ações. Ele 
observa os novos valores que vêm surgindo na sociedade e os considera em suas soluções, tendo em vista que 
ações de Design devem ter o foco nas pessoas e em seu bem estar. Observa-se que incentivar resgate de 
conhecimentos e saberes é uma ótima possibilidade de transformação do significado do idoso na sociedade, 
pois proporciona uma maior valorização desse cidadão. É importante salientar que os idosos, por suas 
trajetórias de vida, têm muito a ensinar como suas experiências. Conclui-se que o resgate das técnicas de 
plantio, culturas e memórias por meio do paisagismo produtivo, pode gerar mudanças na vida dos idosos que 
fazem uso dessa prática de modo a melhorar condicionamento para as atividades diárias, uma melhoria nas 
relações pessoais e emocionais, bem como melhor desenvolvimento no que se refere aos aspectos sociais e 
emocionais. 

PALAVRAS-CHAVE: paisagismo produtivo, idoso, bem-estar, design sistémico.  

 
 
ABSTRACT  
This article focuses on the productive landscape as a path followed by Design to rescue popular knowledge 
related to plantation and the uses of plants and then, through this connection, bring new possibilities to improve 
elderly host in long term care facilities well-being. Design, noticing the productive landscape as a spontaneous 
social movement, can assist in strategy, planning, feasibility, articulation with other areas and spread of these 
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actions. It notices the new values that arise in society and incorporates them into its solutions, once that design 
actions should be focused on people and their welfare. It is notice that remembering popular knowledge it’s a 
great chance to transform the vision society has of the elderly, since it would valorize this citizen. It is important 
to mention that the elderly people have much to teach because of their life histories and experiences. We can 
see then, that the remind of plantation techniques, cultures and memories through productive landscape, can 
change the life of elderlies who practices it in order to improve conditioning for daily activities; improve personal 
and emotional relationships, as well as improvements on the development regarding the emotional and social 
aspects. 

 
KEY-WORDS: productive landscape, elderly, well-being, systemic design. 
. 
 

1 INTRODUÇÃO 

Os brasileiros estão envelhecendo. Segundo o IBGE (2013), 12,1% da população brasileira, ou seja, 

23,5 milhões de pessoas no Brasil possuem mais de 60 anos.  Além disso, os idosos estão vivendo 

mais, e quanto mais os anos passam, maior a redução das capacidades física, cognitiva e mental. Em 

virtude da redução das capacidades biológicas, os idosos necessitam de atenção e cuidados especiais.  

A família é uma das instituições mais importantes e eficientes em apoio e promoção de bem estar dos 

indivíduos. Porém, Camarano (2004) descreve que devido à queda generalizada da fecundidade, o 

aumento da participação das mulheres nas atividades econômicas, que antes assumiam o papel de 

cuidadora da família, e as mudanças nos arranjos familiares, a atuação das famílias enquanto 

promotoras de apoio à população idosa é dificultada. Desse modo, algumas famílias atribuem ou 

compartilham a responsabilidade de cuidar dos seus entes idosos com as instituições de longa 

permanência para idosos (ILPIs), sejam públicas ou privadas. Nesses lares, os idosos seguem uma 

rotina e estão integrados uns com outros idosos. Seu papel social muda, de matriarca/patriarca de 

uma família para residente de um lar. Portanto, o que mantém a individualidade de cada um são as 

memórias das experiências vivenciadas no passado, o que os conforta e traz bem estar.  

A instituição em que nosso estudo ocorre é a Plena Idade Lar Para Idosos, casa localizada em Belo 

Horizonte que acolhe, atualmente, treze idosos. Além do abrigo, oferece assistência de enfermagem, 

acompanhamento alimentar por uma nutricionista, visita de fisioterapeuta uma vez por semana e 

atividades realizadas pela terapeuta ocupacional. O local possui um ambiente que possibilita a 

integração dos idosos e a realização de atividades de naturezas diversas. Esse é o cenário em que se 

realiza a pesquisa de iniciação científica “Design sistêmico para inovação social: as relações entre bem 

estar do idoso e paisagismo produtivo”, em desenvolvimento no Centro de Estudos em Design de 
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Ambientes – Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais. Uma ação prática desse 

estudo será a realização de uma “oficina de chá” que aborda a questão da memória, dos saberes 

populares, do plantio, da potencialização relacional entre os idosos e desses com a natureza.  Essa 

oficina será realizada com base nas conexões que o design sistêmico pode estabelecer, nesse caso 

entre o idoso e o paisagismo produtivo, como uma forma de melhoria do bem estar e, caso haja sua 

difusão em ações continuas similares, será capaz de gerar inovação social.  

O objetivo desse artigo é apresentar a construção da oficina de chá, a partir da visão do design 

sistêmico em busca de inovações que possam gerar transformações sociais. Para tanto, o caminho 

que embasa a construção da oficina se relaciona à metodologia do design social que de acordo com 

Papaneck (1977), na medida em que parte de uma demanda apresentada ou identificada e traz o 

entendimento de individuo como foco e busca o reconhecimento e análise do contexto, nos aspectos 

ambientais, sociais e econômicos. Entretanto, a ação se relaciona ao design sistêmico ao utilizar-se de 

um pensamento estratégico, relacionar as partes do processo e a possibilidade de ser reproduzida e 

assim se tornar uma inovação social. Para Manzini (2008) “a qualidade de um determinado contexto 

é o resultado do cuidado de todas as pessoas que ali vivem” e, assim, descreve sobre a necessidade 

de se pensar em outras formas de qualidades intangíveis no contexto de vida, onde o bem-estar é 

criado levando-se em consideração o contexto geral onde se desenvolve a vida de uma pessoa. Pela 

natureza da pesquisa, apropriaremos dos registros materiais do conhecimento em fontes primárias 

(leis, resoluções e estatutos) e em fontes secundárias (publicações científicas – livros e artigos), 

construindo um corpo teórico daquilo que julgamos necessário. 

 Assim, se propõe um percurso por meio do diálogo entre o tema e os conceitos que o fundamentam 

a partir do design sistêmico que relaciona paisagismo produtivo ao idoso, o tradicional à inovação a 

fim de gerar bem estar, tanto a um grupo específico, foco deste estudo, quanto a outros grupos 

sociais similares, no caso de ações continuadas.  

2 IDOSOS EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPIs) 

O idoso é definido legalmente no Brasil como aquele indivíduo com 60 anos ou mais. Essa é uma 

definição necessária para a aplicação de políticas públicas, porém, simplória do ponto de vista social. 

Para fim deste estudo, consideramos a definição de idoso como: 
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[...] uma pessoa que está em uma fase da vida orgânica e social, equivalente a um ponto cronológico.  Porém não 
há como definir exatamente quais são as delimitações dessa fase, pode-se apenas dizer quais suas características. 
São elas o declínio de capacidades físicas e psicológicas e os novos papéis sociais na família e na sociedade 
(CAMARANO et al., 2004). 

Devido à esse declínio das capacidades em conjunto com as mudanças nas estruturas familiares e 

nos papéis assumidos pela mulher na sociedade, muitos dos idosos, quando passam a exigir atenção 

especial têm a necessidade de se instalar nas instituições de longa permanência para idosos (ILPIs)1, 

sejam elas públicas ou privadas. As ILPIs têm sua origem nos asilos, devido ao envelhecimento da 

população e o aumento da sobrevivência de pessoas com redução da capacidade física, cognitiva e 

mental que requeriam que as instituições cuidadoras deixassem de fazer parte apenas da rede de 

assistência social e passassem a integrar a de assistência à saúde, ou seja, oferecessem algo mais que 

um abrigo. Por outro lado, a oferta das atividades de lazer ou cursos diversos é menos frequente, 

identificada em menos de 50% das instituições. O papel dessas atividades é promover a integração 

entre os residentes e ajuda-los a exercer um papel social (ARAÚJO et al., 2010).  

 

Os idosos são também pessoas de muita idade e, portanto, que carregam muitas vivências, 

experiências e memórias. O resgatar das memórias pode ser uma forma de promoção de bem estar 

para eles. Segundo Costa; Freitas (2011), os idosos se alimentam do passado, dessa forma, a sua 

trajetória é a sua memória construída pelas representações de papeis sociais. “Assim, ao 

oportunizar-lhes fazer comparações, expressar seu ponto de vista, além de resgatar suas histórias 

contribuímos também para a socialização de sujeitos fragilizados física e psicologicamente, sabendo 

que os internos em um asilo são pessoas carentes de atenção” (COSTA; FREITAS, 2011, p.206). 

3 DESIGN SISTÊMICO: CONEXÕES ENTRE O PAISAGISMO PRODUTIVO E O IDOSO  

O paisagismo produtivo pode resgatar memórias e, dessa forma, gerar o bem estar dos idosos em 

acolhimento, tendo como base o pensamento do design sistêmico. Para Manzini; Meroni (2009), o 

“novo design” adota uma visão sistêmica, cujas características são confrontar com as complexidades 

das redes sociais, desenvolver a capacidade de escuta, atuar dentro dos fenômenos da criatividade e 

do empreendedorismo difusos que caracterizam a sociedade atual. É a partir dessa nova postura que 

o design torna-se parte ativa nos processos de transformação diante dos diversos e complexos 

                                                 
1
 Para a Anvisa, ILPIs são instituições governamentais ou não-governamentais, de caráter residencial, destinadas a domicílio 

coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade, 
dignidade e cidadania (ARAÚJO et al., 2010, p.234). 
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desafios que o futuro reserva, além de conferir ao design papel estratégico na definição de ideias de 

bem-estar e de estratégias para atingi-lo.  

 

Assumindo o pensamento sistêmico, o design busca solucionar problemas sociais complexos, como o 

exemplo da promoção do bem estar do idoso em acolhimento em ILPIs. Ele também desenvolve a 

capacidade de escuta, ou o que chamamos de design participativo, cujo pensamento de Marcatto 

(2014) revela que é preciso reconhecer como de fundamental importância para potencializar ações 

que sejam continuadas pelas pessoas envolvidas a adoção de procedimentos de caráter participativo, 

onde o designer deve ser visto como um parceiro neste processo de renovação e inovação. As ações 

para a promoção do bem-estar devem ser construídas coletivamente, por um processo de 

compartilhamento de conhecimentos entre todos os envolvidos, um processo democrático e coletivo 

de aprendizado, como demonstra Freitas; Nunes (2012). Também cabe ao design sistêmico observar 

os fenômenos criativos que estão sendo criados e difundidos pela sociedade e ver nessas iniciativas 

formas espontâneas de melhoria do bem-estar, que podem ser potencializadas ou auxiliadas através 

de sua atuação.  

 

Uma iniciativa social espontânea que ocorre na atualidade são as hortas urbanas e o paisagismo 

produtivo. Nahum (2007) define paisagismo produtivo como produção de alimento associada a 

fatores da vida urbana e abrange campos como a cultura, o lazer, a saúde, o bem estar e a geração 

de renda. Trata-se de um resgate da agricultura, conhecimento milenar que ao ser atualizado e 

praticado nas cidades se integra e estabelece conexões nas diversas dimensões no novo contexto em 

que está inserido. É uma prática que vai além da produção de espécies para consumo, visa às 

relações, tanto entre os praticantes, como desses com a percepção de aspectos da natureza. 

Essas atividades devem pautar-se pelo respeito aos saberes e conhecimentos locais, pela promoção da equidade 
de gênero através do uso de tecnologias apropriadas e processos participativos promovendo a gestão urbana 
social e ambiental das cidades, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população urbana e para a 
sustentabilidade das cidades (LOVO; SANTANDREU, 2007, p.5).  

O paisagismo produtivo é uma nova prática, uma releitura da agricultura adaptada à realidade das 

cidades contemporâneas. A agricultura era praticada antes mesmo que houvesse a escrita ou os 

conhecimentos científicos. A cultura das espécies vegetais foi sendo desenvolvida a partir de 

tentativas e erros e as descobertas eram passadas de forma oral. Até os dias de hoje, muitos dos 

pequenos produtores rurais ou as casas interioranas com jardins ainda tem como forma de cuidar da 
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sua terra conhecimentos baseados no senso comum, na intuição e na sabedoria popular transmitida 

oralmente através das gerações. Desse modo, o paisagismo produtivo pode ser uma excelente forma 

de promoção de bem estar aos idosos, uma vez que resgata memórias sobre prática populares a 

cerca do plantio, dos saberes populares acerca da utilização das plantas e o compartilhamento de 

experiências passadas.  

O paisagismo produtivo por si só já se trata da preservação de uma prática tradicional milenar. O 

reflexo dessa atividade na sociedade mostra que essa pode ser uma forma de inovação social e tende 

a melhorar o bem estar de quem entre em contato com a prática no seu cotidiano. Manzini (2008), 

ao falar sobre soluções que as pessoas trazem para problemas atuais que ligados aos modos de fazer 

e pensar das culturas pré-industriais, conclui que o passado que emerge nesses casos é um recurso 

social e cultural extraordinário e discute como heranças de conhecimento, padrões de 

comportamento e formas de organização que, à luz das atuais condições de existência e dos atuais 

problemas, podem representar um valioso material de construção para o futuro. 

Inovação social é definida por Mulgan et at. (2007)  como atividades e serviços inovadores motivados 

pelo objetivo de satisfazer uma necessidade social e que são, predominantemente, desenvolvidos e 

difundidos através de organizações cujo propósito primário é social. Ou como definem de forma mais 

direta: novas ideias que funcionam para satisfação das necessidades sociais. A fim de complementar, 

Bistagnino (2009) traz do dicionário a definição de inovar como: “mudar de um sistema introduzindo 

alguma coisa de novo, ideias e modos de ver”. Em uma visão mais ampliada, essa definição não 

significa apenas trocar a tecnologia, como a tradição industrial nos habituou a pensar, significa inserir 

no sistema uma nova visão, um novo modo de afrontar a realidade. Cipolla (2012) realça o fato de 

apesar do interessante caráter espontâneo em que a maioria das inovações sociais surgem, 

condições favoráveis podem ser criadas, ampliadas e integradas por meio do design.   

4 CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO “PLENA IDADE LAR PARA IDOSOS” 

Para construção de um instrumento para ações participativas de design, faz-se necessário conhecer o 

contexto em que esse será aplicado e as características socioculturais e emocionais do grupo. Sendo 

assim, compreende como fase inicial uma visita que permita esses reconhecimentos e proporcione 

criar instrumentos específicos, eficientes ao grupo e adaptados às realidades do contexto. 

Durante a primeira visita ao lar “Plena Idade Lar Para Idosos”, apresentamos, para uma das 
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administradoras, a pesquisa e a proposta da “oficina de chás” como uma ação prática dessa pesquisa 

a ser realizada com os idosos.  A proposta foi prontamente acolhida e durante esse encontro foi 

relatada uma experiência positiva que a nutricionista teve ao implantar uma horta vertical com 

idosos no ambiente da instituição. Foi demonstrado receptividade para que a ação proposta aconteça 

com a participação dos profissionais de apoio que atuam em diversas áreas, o que possibilitará a 

compreensão das singularidades em contexto real e a ampliação das contribuições efetuada pelas 

percepções de diferentes campos do conhecimento. 

A casa oferece a possibilidade de receber quinze moradores, entretanto, hoje conta com treze, sendo 

quatro mulheres e nove homens. Dentre esses, alguns apresentam a necessidade de atenção 

especial: três dos moradores homens são portadores de Alzheimer e o outro deles é deficiente visual. 

Apesar das limitações todos apresentam condições físicas e cognitivas para participarem da oficina 

proposta.  

A instituição é composta por dois administradores e sete funcionários, que apoiam os residentes em 

suas atividades cotidianas. A casa tem como atuantes profissionais da saúde que dão suporte com 

frequências predeterminadas ou estabelecidas conforme a demanda. São eles – uma nutricionista 

que oferece acompanhamento alimentar, uma psicóloga particular que pode ser solicitada pela 

família quando necessário, uma enfermeira que visita o lar em dias alternados, um fisioterapeuta e 

uma terapeuta ocupacional que realizam atividades terapêuticas com os idosos semanalmente. Essas 

atividades são importantes para os idosos, no entanto, não são suficientes.  A variedade de atividades 

é restrita, além de, não serem ofertadas diariamente. Observamos, portanto, a necessidade de outras 

opções de atividades de caráter ativo, especialmente realizados em ambientes externos.  

Considerando que a administradora ressaltou a necessidade da revitalização do “quintal”, propomos 

uma atividade que compreenderá plantio e cultivo de ervas em micro escala e  o consumo dessas 

ervas por meio de chá, que pode fomentar a utilização dos ambientes externos de forma mais efetiva, 

em formato de oficina, apresentada a seguir, como resultado parcial da análise. 

5 PRINCÍPIOS DA “OFICINA DE CHÁ” 

A oficina de chá proposta objetiva resgatar conhecimentos populares e tradicionais dos idosos, 

relacionados à prática do paisagismo produtivo e avaliar as possibilidades desta prática para a 

promoção do seu bem estar nos aspectos físicos e emocionais, além de propiciar o contato com a 
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natureza. Serão convidados para a “oficina de chá” todos os moradores, os administradores, os 

funcionários e os profissionais que oferecem apoio ao lar, e contará com a presença, das 

pesquisadoras, de um fotógrafo e, se possível, de músicos de canções tradicionais.  

A oficina será dividida em dois momentos subsequentes. O primeiro será constituído de um “chá da 

tarde” de ervas e flores, como camomila, melissa e capim cidreira, acompanhados de quitandas 

tradicionais mineiras, tais como pão de queijo e broa, que serão feitos pelas próprias cozinheiras da 

casa sob orientação da nutricionista, para a maior segurança dos idosos. As comidas e bebidas serão 

servidas em vasilhames diversos – desde bules antigos de prata, metálicos como inox, esmaltados e 

de louça com formas e ornamentos diversos, que os possibilite escolher de acordo com suas próprias 

experiências vivenciadas. O lanche será acompanhado de diálogos espontâneos que possibilitem o 

resgate de conhecimentos sobre chás, espécies vegetais conhecidas e seus benefícios, plantio, além 

de outras memórias que venham a serem despertadas. 

 No segundo momento da oficina será oferecida a oportunidade do plantio das ervas aromáticas e 

medicinais para os que aceitarem participar desse momento. Cada um dos participantes poderá 

escolher uma muda ou mais para plantar e cuidar. Para tanto, será função da equipe de designers 

pesquisadoras deste estudo, planejar todo o fluxo desta ação, bem como efetuar um projeto que 

proponha estruturas que promovam o uso ergonomicamente apropriado aos idosos e utilização de 

vasos com o reaproveitamento de materiais descartados, norteando a ação a partir de aspectos da 

sustentabilidade ambiental, social e econômica. 

Vale ressaltar que apesar do pensamento e procedimento natural ser “plantar para depois colher”, 

optou-se por realizar o chá antes do plantio, em deferência aos costumes diários dos idosos e por 

questões práticas e estratégicas relativas ao estímulo da memória. 

Durante a apreciação do contexto, buscou-se a definição do local e a infraestrutura necessária para a 

execução da ação. Identificou-se que o quintal, posicionado nos fundos da casa, possui dimensões 

suficientes para a execução das atividades e já possui uma mesa que servirá de apoio. O local 

adequado para receber posteriormente os vasos será uma área livre na frente da casa, selecionado 

de acordo com a iluminação solar exigida pelas espécies que serão plantadas e questões relativas ao 

uso e função, como estudo do fluxo e da estética.  
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As necessidades de projeto e o planejamento da oficina ainda se encontram em fase de elaboração. A 

próxima ação compreende a execução dos convites que devem ser feitos de forma a estimular a 

participação dos idosos. Todos os momentos do planejamento e efetivação da oficina serão 

registrados. As visitas posteriores à oficina terão como objetivos a coleta de resultados, tanto dos 

profissionais, como dos moradores sobre seu reflexo no bem-estar dos idosos.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Encontra-se no paisagismo produtivo, e mais precisamente na presença do mesmo dento da oficina 

de chá, um modo de unir o tradicional às inovações em vários aspectos. O tradicional pode ser 

identificado tanto no consumo do chá, quanto nos aspectos sensoriais que cercam a oficina, tais 

como o convite, a música, as louças, as quitandas. E todos esses elementos combinados em uma 

profusão de cores, aromas, sons e sensações táteis possibilitam trazer memórias afetivas. Está 

presente, também, no ato de plantar e se relacionar com a natureza, uma das relações mais ancestral 

e essencial da humanidade, além dos conhecimentos e das práticas populares que cercam o cultivo.  

As inovações podem ser vistas como meios e fim. A própria abordagem do paisagismo produtivo que 

é uma espécie de releitura contemporânea da prática agrícola, se apresenta como uma prática 

simples, cultural, todavia de grande relevância para as relações sociais quando possibilita o contato 

com a natureza e favorece o resgate da memória e estímulos físicos e emocionais que resultam na 

promoção do bem estar dos idosos. 

A oficina de chás é uma ação promovida a partir do design sistêmico, pois confronta e relaciona a 

complexidade da situação dos idosos em acolhimento nas instituições de longa permanência com o 

paisagismo produtivo, visto como um movimento social espontâneo e bastante difundido 

atualmente, capaz de estimular o resgate de memórias e práticas populares que serão reavivadas. 

 Espera-se que a inserção dessa atividade na casa apresente resultados que instigue sua implantação 

também em outros lares – e dessa forma, espera-se que seja promovida a integração de maior 

número de idosos, o contato com áreas externas e com a natureza, a prática de atividades físicas, 

uma vez que o deslocamento será necessário, e a responsabilidade e o vínculo que surgirá no cultivo 

de seres vivos. Respondendo, assim, a uma real demanda social identificada e se constituir, desta 

forma, em uma inovação social.  
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RESUMO  
O presente artigo apresenta o processo de criação do Projeto Álbum, agregando os possíveis desdobramentos 
e reflexões em torno do universo da terceira Idade, bem como as repercussões para a vida em sociedade. O 
projeto consiste em um espaço de lazer idealizado para a Terceira Idade, que objetiva proporcionar encontros 
intergeracionais, através do compartilhamento das memórias do idoso, por meio de fotografias e objetos 
pessoais, com pessoas mais jovens interessadas em participar, independentemente do vínculo familiar. A ideia 
foi desenvolvida por estudantes do curso de Design – UniBH, em atividade interdisciplinar e enfatiza a 
relevância do resgate e preservação dessas vivências para as gerações futuras. 

PALAVRAS-CHAVE: relações intergeracionais, memória,  fotografia. 

 

 

ABSTRACT  
This paper presents the process of creation of the “Project Album”, unfolding new possibilities and reflections 
around the universe of old  age,  as well as its repercussions in  social life. The project consists in a leisure 
space destined to senior citizens which aims to organize intergenerational meetings, through the sharing of 
the memories of the elderly, by means of photographs and personal objects, with younger people interested in 
participating, independently of family ties. The idea was developped by students of the course of Design- 
UniBH  during interdisciplinary activities and aims to emphasize the relevance of the  rescue and 
preservation of these experiences, for the future generations. 
KEY-WORDS:intergeneration relations, memory, photography. 
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1 INTRODUÇÃO 

Como projetar experiências significativas para pessoas idosas? Este foi o desafio proposto aos alunos 

do Ciclo 1 de Design do UniBHi na disciplina TIG-1 (Trabalho Interdisciplinar de Graduação), durante o 

2º semestre letivo de 2014. Contido no tema, diversas questões relevantes não apenas para o 

desenvolvimento de competências profissionais, mas também pessoais, relacionais e socioafetivas 

puderam ser desdobradas, exploradas e experimentadas, buscando favorecer um processo de 

aprendizagem significativa.  Em sintonia com estudo apresentado pela UNESCO, em que a educação 

é entendida como uma tarefa para toda a vida, sendo fundamentada em quatro pilares que 

caracterizam a disciplina em questão: “aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver 

juntos; aprender a ser” (UNESCO, 2010,p. 31). 

Organizados em grupos e auxiliados também pelas outras disciplinas do móduloii, cada equipe teve 

que responder de forma proativa e estruturada às múltiplas questões contidas no tema: Como 

projetar? O que é uma experiência significativa? E ainda, como construir um projeto para pessoas 

com vivências e experiências diferentes da sua própria realidade, tendo em vista que grande parte 

dos grupos é formada por jovens com idade abaixo de 25 anos? Como base metodológica, o processo 

foi perpassado por estudos teóricos e práticos relacionados ao Design Thinking (BROWN, 2010), que 

enfatiza a visão centrada no ser humano e tem como base três pilares essenciais: a empatia,  a 

colaboração e a experimentação. 

Com autonomia para escolher o campo de atuação dentro das diversas áreas do design, o grupo 

formado pelos alunos Bruna Menezes, Daniel Queiroz, Juliana Silva, Matheus Henrique, Paula 

Stefany, Sérgio Lecson e Valter Marques desenvolveu uma ideia na intersecção entre o design de 

ambientes, design gráfico, design emocional e design de experiências: o “Projeto Álbum”. Um espaço 

idealizado para disponibilizar um ambiente atrativo de interação e lazer para a Terceira Idade, bem 

como, proporcionar encontros intergeracionais, tendo como centro das atenções o 

compartilhamento das memórias do idoso, por meio de fotografias e objetos pessoais, com pessoas 

mais jovens interessadas em participar, independentemente do vínculo familiar. Pessoas estas 

intituladas no projeto como “Netos Adotivos”, uma proposta lúdica para facilitar e aproximar a 

expressão afetiva de ambos os lados. 
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2  O PROJETO 

A Organização Mundial da Saúde (2005) classifica em termos legais como idoso, indivíduos que 

tenham sessenta anos de idade ou mais, sendo que não para de aumentar a expectativa média de 

vida no país. Calcula-se que até 2025 o Brasil será o sexto país do mundo em número de idosos. 

Embora reunidos em termos genéricos como membros da Terceira Idade - ou como os otimistas 

propõem chamar de “Melhor Idade” - esta faixa etária é composta por um público de características 

diversas, às vezes complexas e até mesmo antagônicas.  Dos idosos ativos aos dependentes de 

auxilio, abrangendo ampla escala tipológica entre os que aceitam com sabedoria os desafios do 

envelhecimento e os que se deprimem com os inevitáveis limites impostos pela idade. Sobre esse 

universo Ferrigno (2012) afirma: 

De um lado, temos velhos que preferem ser chamados de idosos ou Terceira Idade ou até “Melhor 
Idade” e outros eufemismos. Eles consomem as novidades do mercado, cuidam do corpo e do espírito 
com esmero e cuidado. De outro lado, não nos esqueçamos, temos, porém, uma velhice sofrida, 
sombria, solitária, pobre e doente, que depende da atenção de familiares, da comunidade, dos poderes 
públicos, dos jovens, enfim, de todos nós. Devemos cuidar dos nossos velhos da mesma maneira como 
gostaríamos de ser tratados por nossos filhos e netos quando chegarmos à derradeira fase de nossas 
vidas. (FERRIGNO, 2012,  p.  27) 

Tendo esse viés, um fato em comum é que a Terceira Idade é uma fase marcada por vivências e 

histórias que merecem ser eternizadas e perpassadas às futuras gerações. Pressupõem ser essa, uma 

fase que todos vão um dia passar, sendo assim, à dois patamares: os idosos atuais e os futuros 

idosos. Proporcionar maior interatividade entre esses dois mundos é promover o compartilhamento 

de ideias e preservar parte de muitos momentos inesquecíveis. 

Para melhor conhecer essa pluralidade, foram desenvolvidas duas pesquisas, de cunho qualitativo e 

quantitativo, uma diretamente com o atual idoso e a outra com alguns jovens, ou seja, os futuros 

idosos. Ambos os questionários foram elaborados com o intuito de conhecer melhor o universo do 

público entrevistado, abrindo espaço para estratégias e diferenciais projetuais mais específicos. 

As pesquisas foram realizadas em praças públicas da cidade de Belo Horizonte e região, no período 

de 24 à 31 de Agosto de 2014. Foram entrevistados 11 idosos, com idade média entre 60 a 80 anos. E 

6 jovens, todos com a faixa etária entre 18 a 20 anos. 

Para a Terceira Idade, as perguntas foram formuladas para extrair as respostas com base nas suas 

vivências, experiências, sonhos e desejos. Com isso, abordamos o contexto do seu dia a dia, sonhos e 

anseios envolvendo a parte emocional, pessoal, profissional e sua relação e inserção no meio social.  
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Já para os Jovens, as perguntas foram relacionadas ao seu olhar sobre a Terceira Idade hoje e 

também no tipo de idosos que imaginam em ser. Foram obtidos, portanto dois perfis de público, 

classificados como Idosos e Jovens.  

Os jovens, demostraram ser futuros idosos que planejam estar mais conectados, interativos e 

preocupados em se inserirem na sociedade, os quais valorizam as pessoas e os sentimentos, 

buscando cada vez mais serem experientes em algo. A maioria entende que os idosos são pessoas 

que apesar de independentes precisam de auxilio seja no campo emocional ou físico. 

Os Idosos se identificam com a necessidade de serem independentes e ativos e procuram não se 

acomodar com o passar dos anos, buscando meios de tornar essa bagagem adquirida instrumentos 

de experiência e aprendizado. Porém, percebem diversas limitações que impedem a concretização 

efetiva dos seus sonhos e anseios; limitações estas relacionadas principalmente à falta de segurança 

e aos sentimentos pessoais. Os três assuntos mais abordado pelos entrevistados Idosos foram: 

“Compartilhamento”, “Falta de Segurança” e “Sentimentos”, formando assim uma trilogia de ideação 

que norteou o projeto. 

Trilogia de Ideação 

1. A ideia de abordar o tema compartilhamento surgiu devido à resposta da questão: “o que 

você gosta de fazer nas horas vagas?”, no questionário dos idosos. Dentre as várias opções, 

contar histórias de vida foi uma das mais selecionadas, 55% como mostra o gráfico 1. 

 

Gráfico1: Horas vagas 
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2.  Entre transporte, saúde, alimentação, internet e lazer, a falta de Segurança foi a opção, mais 

selecionada para responder a pergunta “com o que tem mais dificuldade no dia a dia?”. Para 

melhor entender a resposta, questionamos o porquê disso e as respostas foram: “Se você 

vive ansioso, com dúvida, preocupado, olhando para os lados é falta de segurança”, “Não 

tenho coragem de sair à noite”, “Muita violência, saio e não sei se volto”, “Não tem paz, país 

esculhambado...!”. 

3. Na questão “em uma palavra, o que você mais sente falta hoje?”, as respostas nortearam e 

fundaram a ideia de envolver de forma significante o lado emocional. As respostas dos 

entrevistados foram: “Amor ao próximo”, “Felicidade”, “Trabalhar”, “Família unida”, 

“Amigos”, “Amor entre pessoas, tenho falta de estar na presença de pessoas com amor”, 

“Esposo”, “Da vitalidade, sinto muito morto, as pessoas eram mais felizes”, “Da tranquilidade 

de antigamente”. 

Essas informações, portanto, serviram de base e inspiração para a idealização de um espaço físico 

planejado e elaborado cuidadosamente, levando em conta aspectos ergonômicos e emocionais, a 

fim de proporcionar ao público alvo um local seguro, aconchegante e especialmente voltado para a 

exposição de ideias, conhecimentos, emoções e principalmente momentos e memórias.   

3  CONCEITO E IDENTIDADE VISUAL 

Um Álbum é um símbolo de lembrança, uma vez que a palavra é associada a registro, principalmente 

de fotos e momentos, os quais gostaríamos que fossem para sempre. O Álbum é uma maneira de 

eternizar a memória, os sentimentos e as experiências vividas em cada momento registrado. O 

Álbum é adaptativo ao usuário e não é associado apenas ao físico, assim mesmo em tempos 

modernos com o ápice da tecnologia digital, onde fotos impressas perdem o seu valor, o Álbum pode 

ser digital, perpassando tempos e mídias sem perder sua origem e conceito. 

A representação visual e gráfica de uma marca deve descrever suas características e conceitos. 

Portanto, para uma melhor visualização do projeto, tanto em termos de identificação, quanto de 

ambientação expográfica, foi desenvolvido um estudo de Identidade visual agregando 

semioticamente na criação, elementos que representam visualmente a ideia proposta. Nesta etapa 

houve a pesquisa para a seleção do nome, bem como a busca por ícones, formas, tipografias e cores 
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que pudessem fazer a composição visual, levando em conta o perfil do projeto, chegando à marca 

apresentada na figura 1. 

 

Figura 1: Identidade Visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tipografia é simples e sem serifa, representada por um estilo de manuscrito. O ícone é a 

representação de uma árvore, escolhido a partir da concepção de “árvore genealógica”, onde as três 

cores de suas folhas representam o relacionamento  entre Crianças, Jovens e Idosos, que se 

encontram conectados pelo tronco representado por uma mão humana. Estas três cores, compõem 

uma paleta de quatro cores (incluindo a cor de fundo como mostra a figura 2. Cada cor juntamente 

com o seu tom selecionado representa uma fase da vida. A cor mais clara representa a fase inicial, o 

nascimento, as crianças, a pureza e a inocência. A cor mais viva é uma variação do vermelho, 

representando a fase jovem, do entusiasmo, da vitalidade e do contraste, bem como o lado do 

sentimento e emoção. O marrom é a cor que representa a terceira idade em si, as experiências, as 

tradições, a estabilidade e a sustentação, representando o Idoso, a âncora de todas as outras idades 

com experiência e sabedoria. Reforça o  reconhecimento de que a Terceira Idade é uma junção 

simultânea de todas as fases da vida. 
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Figura 2: Paleta de Cores 

 

 

 

 

 

4  O ESPAÇO E SEUS AMBIENTES 

O projeto Álbum é um espaço que permite e proporciona uma experiência interpessoal e 

intergeracional entre Idosos e os netos adotivos, para que possam compartilhar emoções, 

sentimentos, momentos vivenciados e outras experiências, afim de semear conhecimentos e 

preservar a memória de pessoas que muito (não no sentido quantitativo) já fizeram, e ainda podem 

fazer na vida.  A ambientação do mesmo foi planejada para representar uma sala de estar, cômodo 

da casa geralmente usado para convívio e lazer, um local aconchegante e acolhedor, de reuniões e 

trocas amigáveis. Neste contexto, o Álbum possuí três ambientes principais: o Baú da Memória, o 

espaço #Álbum, e o Espaço de Convivência. 

Baú da Memória 

O espaço tem por finalidade compartilhar o passado, registrado através de fotografias de momentos 

vivenciados pelos Idosos, juntamente com a narrativa das experiências presentes na imagem, de 

forma a convidar os demais participantes a acessar a carga simbólica contida naquele instante 

eternizado. O foco é a memória e a sua rememoração.  
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Godoy (2012) afirma que há duas maneiras pelas quais o cérebro adquire e armazena informações: a 

memória de procedimento e a memória declarativa. E com relação ao tempo de armazenamento das 

informações, podem ser classificadas em memória de trabalho, memória de curto prazo e memória 

de longo prazo. No Projeto Álbum a memória abordada é a declarativa e de longo prazo: 

A memória declarativa inclui a memória de fatos vivenciados pela pessoa (memória episódica) e de 
informações adquiridas pela transmissão do saber de forma escrita, visual e sonora (memória 
semântica) [...] A memória de longo prazo é a que retém de forma definitiva a informação, permitindo 
sua recuperação ou evocação. Nela estão contidos todos os nossos dados autobiográficos e todo nosso 

conhecimento. Sua capacidade é praticamente ilimitada. (GODOY, 2012). 

A memória como experiência de vida, vivências e lembranças de momentos carregados de emoção, 

que são as historias dos idosos em questão. “Memórias carregadas de emoção são guardadas a sete 

chaves no cérebro” (VARELLA, 2011). Com isso a importância de resgatar essas memórias e 

rememorá-las através da forma visual e imagética da fotografia.   

A imagem fotográfica possui grande potencial de provocar recordações, seja à nível pessoal ou social, 

“ela possui capacidade de eternizar sensações e sentimentos. Ela é inegavelmente uma extensão de 

nossas lembranças, de nossa memória, de instantes vividos que viraram apenas imagens” (SOUSA, 

2010, p. 13). 

O conteúdo final do Baú da Memória será composto por fotografias, textos e áudios, que serão 

dispostos no espaço através um mural de imagens impressas em papel, emolduradas e fixadas na 

parede, como mostra a representação do espaço na figura 3. As molduras terão um sistema de abre 

e fecha, permitindo que o visitante abra e leia a história daquela fotografia que está na capa. Caso 

algum idoso não possua um registro fotográfico do seu passado, poderá levar algum objeto pessoal, 

e contar a sua história. No site o conteúdo será disposto de forma segmentada, em que para 

visualizar toda a história, basta clicar na fotografia desejada. As fotos estarão dispostas na página 

inicial diagramadas em portas retratos, seguindo um leiaute de sala de estar, como mostra a figura 4. 
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            Figura 3: Espaço Baú da Memória                                                                            Figura 4: Leiaute do Site    

 

#Álbum 

O #Álbum é um espaço digital para a criação de novos momentos. Desta vez o foco não é a memória 

das experiências já vivenciadas, e sim o hoje, a atualidade. Propondo a reflexão da importância do 

registro dos momentos atuais, pois um dia eles se tornarão recordações, memórias! A intenção do 

espaço é inserir o idoso aos poucos na sociedade digital, estimulando e incentivando novos 

aprendizados através do compartilhamento de conhecimento e momentos com os netos adotivos, 

construindo assim novos registros.  A co-educação entre diferentes gerações, ao longo da vida de 

uma pessoa pode torná-la mais humana e mais tolerante, além de melhorar a qualidade de vida de 

todos na sociedade (FERRIGNO, 2003). Sobre a memória como fator de aprendizado, Kessel (2014) 

afirma: 

O trabalho com a memória pode ser um instrumento importante capaz de gerar o diálogo entre 
crianças e idosos e propiciar aprendizagens importantes sobre cada um e sobre a comunidade que 
integram. A nós, profissionais, cabe o esforço de criar projetos em que o espaço da narrativa seja 
reinstituído. Nesses espaços de troca é possível compartilhar, preservar e socializar as experiências 
únicas de cada um e as experiências fundamentais que nascem das relações intergeracionais. (KESSEL, 
2014, p. 52) 

A ambientação do espaço foi pensada neste contexto de novos momentos, traduzidos em cores vivas 

e alegres,  possuindo um sofá para descanso e aconchego, compondo um ambiente de sala de estar 

(figura 5). Além de contar com uma cabine de fotos onde os visitantes registrarão os momentos e 

imagens produzidas serão direcionada a um grande painel digital afixado na parede, no qual os 

visitantes poderão interagir, formando assim um álbum em tempo real. 
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A escolha do nome #Álbum, busca justamente enfatizar a sobreposição de tempos com o espaço Baú 

de Memórias, já que este espaço tem a intenção de lembrar o passado, e o #Álbum busca o período 

atual e futuro.  

 

 Figura 5: Espaço #Álbum 

 

Espaço de Convivência 

É um espaço livre para interação dos usuários e aberta ao público, a fim de que os visitantes se 

reúnam neste local e possam trocar suas experiências, histórias, momentos e conhecimentos, 

fazendo valer “a arte do encontro” como canta Vinícius de Moraes (1965) no Samba da Benção. Esta 

forma de encontro e partilha é uma maneira de prevenir que a população idosa se isole e se apague 

com o passar dos tempos, se mostrando e fazendo presente cada vez mais. Sobre tal,  Ferrigno 

(2012) afirma: 

O oposto de isolamento, condição ainda de muitos velhos, é a integração. Muito se fala da necessidade 
da integração do idoso ao convívio social. Acredito que uma de suas formas se dê pela aproximação das 
jovens gerações. Em nossos dias, é cada vez mais clara a importância do contato com a juventude, pela 
preciosa oportunidade de aquisição de novos conhecimentos e valores da sociedade contemporânea. 
Em suma, talvez, estejamos vivendo um bom momento para esse contato em decorrência da atual 
veiculação de uma imagem mais positiva de velhice. (FERRIGNO 2012, p. 25.) 

 

As palavras de Ferrigno ressaltam a importância da aproximação de diferentes gerações, sobretudo 

entre jovens e idosos. O intercâmbio e a influência mútua de gerações distintas permitem a troca e o 

crescimento das pessoas envolvidas nas relações (ALVES, 2007). Tal relação,  promove e facilita o 
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crescimento emocional de ambos envolvidos, enfraquecendo os preconceitos e estimulando o desejo 

de viver plenamente a vida cultural e social (GOLDFARB e LOPES, 2006). É uma troca múltipla de 

conhecimentos e valores, históricos e contemporâneos, que formam rede de convivências e 

interação,  de grande relevância emocional e intelectual. 

O local será configurado pelos próprios visitantes e as redes de convivência e formação de possíveis 

grupos, serão de livre escolha dos participantes, tendo em vista que a sociedade se organiza em 

grupos afins. Contudo, para cultivar, eternizar e compartilhar memórias, é necessário propiciar a 

convivência com outras pessoas. E é isto que o espaço pretende realizar, memórias alimentadas uma 

das outras dentro de uma comunidade emocional,  propiciando aos jovens e idosos integrar e tornar 

parte dessas histórias às suas próprias vivências. 

No espaço de convivência, é oferecido aos visitantes um guestbook fixado em uma das paredes 

(Figura 6). Utilizado tradicionalmente em casamentos, recepções, instituições, museus e diversas 

outras ocasiões, como um livro de visitas, seu formato pode ser configurado em vários suportes, 

embora a ideia continue a mesma: registrar a presença dos visitantes no local. A ideia do Álbum é 

um guestbook gigante em formato de árvore apenas com os galhos, onde os visitantes deixarão sua 

digital como assinatura, formando as folhas que completam a árvore; uma maneira de simbolizar a 

sua permanência. Assim, temos uma analogia de espaço e tempo no mesmo local, envolvendo 

passado e presente, enfatizando a importância afetiva de ambos para as futuras gerações. 

 

Figura 6: Árvore de Digitais 
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5  CONCLUSÃO 

O Álbum é um projeto de longo prazo, e para a sua efetivação, necessita de uma pesquisa de campo 

mais ampla e aplicação de testes em grupos focais, com o propósito de colher dados, informações e 

conteúdos qualitativos, em busca de uma maior aproximação ao universo da Terceira Idade. O 

projeto não possui identificação do local onde será sua aplicação, devido a ser um projeto que prevê 

a sua aplicação em diferentes espaços de acesso público, tendo apenas como condições básicas, as 

exigências ergonômicas específicas para essa faixa etária (ABNT NBR9050, 2004) e da divisão dos 

espaços, de forma a se realizar o percurso de visitação e interação propostos. 

A efetivação do Projeto se valerá de uma exposição interativa e cambiante de fotografias e registros, 

tendo em vista que os conteúdos serão completamente construídos, vividos e atualizados pelos 

visitantes. Dessa forma, há a intenção que o Espaço de Convivências possa ser concretizado em 

espaços temporários, antes mesmo do projeto como um todo ser finalizado. Com isso as pesquisas  e  

coletas de materiais necessários para tal finalização, poderão criar um meio favorável para a sua 

realização.  

Projetar para pessoas é sempre um desafio. É preciso desprender de algumas ideias pessoais e deixar 

prevalecer a visão encontrada no público alvo para o qual se pretende projetar, por isso a 

importância das pesquisas de campo, as quais permitem um embasamento das informações, indo 

além das meras suposições ou possíveis deduções. Para os estudantes participantes do processo 

criativo, projetar com o foco na terceira idade foi um desafio dobrado, devido à conexão de gerações 

divergentes em prol de um mesmo ideal, proposta pelo Projeto Álbum. “Ao analisar pessoas de todas 

as idades, constituições, culturas e portes, aprendemos que os melhores produtos incorporam as 

diferenças das pessoas” (KELLEY; LITTMAN, 2001). Os autores afirmam ainda, que “a inovação 

começa com um olho", conforme ressaltado em A Arte da Inovação (2001), que dedica um capitulo 

inteiro a este conceito, transmitindo a importância de praticar um olhar mais humano, aprendendo 

sobre as necessidades e identificando as oportunidades para assim emergir novas ideias. 

Dentro desse contexto, a integração etária ocorrida através do contato com os idosos foi 

fundamental para enriquecer a visão sensível jovens idealizadores do projeto, em diversos aspectos: 

profissionais, acadêmicos, sociais, mas principalmente pessoais, pela expansão da capacidade de 

criar novas conexões e enxergar além. Como disse o pesquisador Gyorgyi (1957 apud GAITHER; 
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CAVAZOX-GAITHE, 2000,  p.40) “A descoberta consiste em ver o que todo mundo viu e pensar o que 

ninguém pensou” .  

Por fim, estima-se que a população idosa represente, em 2030, 13,44% da população total do país, 

sendo que em 2015 este número corresponde a 7,64%. O aumento é amparado pela expectativa de 

vida da população, que também se encontra em ascensão. Essas mudanças acarretam diversas 

alterações na vida em sociedade. A classe considerada ativa está se aproximando do grupo etário dos 

idosos que vai se tornando maioria e este fato gera uma séria de novas circunstâncias, em que 

comunidade, poderes públicos e empresas privadas devem se adaptar às essas transformações 

socioeconomicas e, cada um em sua alçada, responder assertivamente às essas demandas. A 

coeducação entre gerações é necessária para que seja resgatado o processo de envelhecer como um 

processo natural e cada vez mais integrado ao todo. Afinal, como ponderou Arnaldo Antunes (2010), 

“a coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer”. 
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RESUMO  
O presente artigo discute a aproximação do design com os temas relativos à inovação social. Para tanto, 
considera o papel dos designers frente aos novos desafios, determinados pela busca por alternativas 
sustentáveis. Focaliza a construção de cenários DOS (Design Oriented Scenarios) desenvolvido por Manzini e 
Jégou (2000), considerado por Manzini como uma das ferramentas mais estratégicas para direcionar essas 
reflexões. Para tanto, descreve o modelo e comenta os pilares que o estruturam: small, local, open and 
connected. 

PALAVRAS-CHAVE : design, inovação social, cenário. 
 
 

ABSTRACT  
This article discusses the approach of design with themes related to social innovation. For this, considers the role 
of front designers to new challenges, determined by the search for sustainable alternatives. Focuses on building 
DOS scenarios (Design Oriented Scenarios) developed by Manzini and Jégou (2000), considered by Manzini as 
one of the strategic tools to address these reflections. They describe the model and comments on the pillars that 
structure: small, local, open and connected 
KEY-WORDS : design, social innovation, scenario. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, principalmente a partir do início deste século, autores como Verganti 

(2012) e Manzini (2010) defendem a insustentabilidade do modelo que privilegia o bem-estar social, 

baseado no aumento do consumo indiscriminado. Assim, muitos pesquisadores das décadas 

recentes, estejam ligados à indústria de bens e serviços tradicionais, estejam  ligados aos processos 

de mudança comportamental, buscam ressignificar a atividade de design na sociedade em 

transformação, premida pela grande crise ambiental instalada na economia baseada na produção. 

Nesse sentido, Manzini (2008) afirma a necessidade dos designers assumirem seu papel de 

facilitadores para criar a cooperação necessária, quando na função de mediadores das atividades, 

rumo a “mudar a mudança”. Isto é, assumir o desenvolvimento de projetos que atendam às 
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tendências de economia verde, economia em rede e inovação social, trazendo propostas articuladas 

e com força para mudar os paradigmas da sociedade até agora baseada na produção e no consumo.  

O autor considera a competência do design em conceber soluções estratégicas e indica a construção 

de cenários como sendo uma das ferramentas mais estratégicas à promoção de ideias 

compartilhadas para desenvolver soluções sustentáveis (MANZINI, 2008).  

Este artigo aborda o modelo de Cenário DOS (Design Oriented Scenarios) desenvolvido por Manzini e 

Jégou (2000) a fim de proporcionar um espaço de discussão criativa para o desenvolvimento de 

soluções inovadoras aos problemas cotidianos. As alternativas de futuro indicadas nos Cenários DOS 

podem, num primeiro momento, ser incrementais, mas trazem consigo a possibilidade da evolução 

das ideias pela participação dos atores em um processo de coevolução, na direção de uma futura 

mudança radical (MANZINI, 2010; 2013). Traz os conceitos de inovação social que importam à análise 

dos cenários supracitados e, por fim, descreve a estrutura que demonstra o processo de aplicação do 

cenário DOS para a proposição de projetos em comunidades.  

2 DESIGN PARA A INOVAÇÃO SOCIAL  

A inovação social pode contar com a tecnologia, mas não é necessariamente produzida por ela ou 

condicionada a que ela aconteça. Na publicação da Young Foundationi, de 2010, inovação social é 

definida como “novas ideias (produtos, serviços e modelos) que atendam simultaneamente às 

necessidades sociais e criem novas relações ou colaborações sociais”. (MURRAY; CAULIER-GRICE; 

MULGAN, 2010, p. 9). O livro aborda os negócios sociais como alternativas ao modelo de 

gerenciamento tradicional devido à sua estrutura flexível e receptiva e à participação ativa do ator 

social, que passa de consumidor passivo para propositor de melhorias. Mesmo podendo identificar as 

mudanças, é difícil atribuir valor ao crescimento que proporcionam. A subjetividade do sistema, a 

falta de resultados indiscutíveis, como são os resultados econômicos tornam etéreas as medidas de 

efetividade. Não definir o quanto foi efetiva a mudança, por outro lado, não indica dizer que é 

impossível observar bolsões de progresso social. 

Manzini e Cipolla abriram a conferência Changing the Change Proceedings (2008), tratando das 

competências do design e do designer para falar das mudanças das quais fazem parte.  

Em termos de conteúdo, o conhecimento de design é uma coleção de diferentes artefatos 
cognitivos com diferentes finalidades. Estas incluem visões para estimular e orientar a 
discussão estratégica, propostas para integrar o desenvolvimento de projetos específicos, 
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ferramentas para ajudar a compreender o estado das coisas e implementar ideias de design, 
juntamente com reflexões sobre o sentido do que estamos fazendo ou poderíamos fazer. 
(MANZINI apud CIPOLLA; PERUCCIO, 2008, p. 5, tradução da autora). 

As imprecisões que desestabilizam os conceitos solidificados da organização de processos, da ordem 

da comunicação, da economia, do desenvolvimento de produtos e serviços estão também refletidas 

na incerteza sobre a nova forma de trabalhar o design e as ferramentas adequadas para a construção 

de projetos de inovação social. Trataremos especificamente da inovação social conforme Manzini 

(2008), que considera a satisfação de necessidades humanas específicas com a iniciativa colaborativa 

dos atores envolvidos, usando a criatividade e as ferramentas projetuais para gerar transformações.  

Design para a inovação social é um conceito guarda-chuva que comporta os projetos voltados para 

impulsionar a inovação social. Aqui, o termo refere-se à comunidade de design, incluindo 

profissionais e experts (MANZINI; STASZOWSKI, 2013). A associação com o termo social identifica a 

intenção de mudar as condições do sistema, rediscutir a posição do indivíduo na sociedade e propor 

mudanças que partam desses princípios. Caracteriza-se, portanto, pela inovação radical na ordem 

das relações. Para o autor, é possível às inovações incrementais produzir essa mudança, 

considerando que a partir delas um volume crescente de atividades é desencadeado em um processo 

sistêmico, levando a desenvolver as potencialidades para a criação de inovações radicais.   

  Inovação social é um processo de mudança que emerge da recombinação criativa de ativos 
existentes (de capital social para o património histórico, de artesanato tradicional à 
tecnologia avançada acessível), cujo objectivo é atingir metas socialmente reconhecidos em 
uma nova forma. (MANZINI; STASZOWSKI, 2013 p. 57, tradução da autora). 

Norman e Verganti (2011) tratam do tema da inovação incremental e radical, atribuindo à primeira 

as inovações centradas no humano, com escalada contínua, mas não evoluindo ao ponto de se 

transformarem em inovações radicais, tendo em vista que àquele que irá usufruí-a sempre tenderá a 

solicitar algo que parte de um princípio já conhecido. A segunda está ligada às inovações da ordem 

da mudança de significados ou de tecnologia impulsionados pelas pesquisas lideradas pelos 

designers. É pela introdução de significados antes inexistentes que emerge o radicalmente novo. 

O design para a inovação social é, em grande escala, o design para a transformação social. Pretende 

desenvolver senso crítico, visões mais profundas, novo alcance social e cenários mais amplos, para 

incrementar a dimensão política do design e tornar claro que a visão de futuro é calcada em pesquisa 

e um arcabouço de informações estratégicas. Manzini identifica dois significados para o termo social: 

sobre a sociedade - como leva à transformação social (que lida com todos os casos de mudança 

social para a sustentabilidade); sobre os problemas que afetam a sociedade - como leva à solução de 
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problemas sociais (trata-se de mudanças incrementais capazes de gerar mudanças sistêmicas locais). 

Margolin e Margolin (2004) tratam do modelo social do design para a criação de projetos voltados 

para a melhoria das condições de populações desassistidas de recursos econômicos ou de acesso. 

Sua proposta para projetos com esse recorte é que o designer se aproxime do assistente social, já 

que é o profissional detentor da tecnologia para lidar com questões da inclusão social.   

Segundo a publicação no site da Rede DESIS: 

  De fato, os processos de inovação sociais exigem visões, estratégias e ferramentas de 
codesign para mudar  ideias e amadurecer soluções e programas viáveis. Ou seja, eles pedem 
novos recursos de design que, como um todo, pode ser definido como o projeto de inovação 
social. (http://www.desis-network.org/content/vision. Acesso em: 12/10/2014, tradução da 
autoa). 

Frente à perspectiva de uso das ferramentas de design para processos de inovação social e do 

pensamento de Manzini de que os cenários são a mais completa ferramenta estratégica do design, 

passa-se ao aprofundamento desse conceito para propô-lo no processo de inovação social.  

3 CENÁRIOS 

A imprevisibilidade dos acontecimentos confere ao exercício de planejamento um caráter de 

instabilidade sujeito a algumas falhas diretamente relacionadas à insuficiência de dados para 

administrá-lo. “O futuro não é completamente previsível, nem completamente aleatório” (relatório 

Shell, 2013, p.7). Assim, o desenvolvimento de técnicas prospectivas, que permitam analisar os dados 

do presente e projetar futuros plausíveis tornou-se uma prática necessária à gestão dos governos, 

organizações e organizações em sua busca de conter riscos. É nesse nicho que se encontra a 

ferramenta de construção de cenários. Fundamentalmente, ela atua na análise dos sinais do 

presente a fim de determinar premissas que permitirão imaginar futuros plausíveis. O objetivo final é 

traçar estratégias rumo à elaboração de caminhos mais adequados.  

Os cenários fornecem pontos de vista qualificados, pois toda a dinâmica do grupo é alicerçada na 

reflexão sobre um vasto volume de informações coletadas entre os setores que se interseccionam 

com o tema em pauta. Assumindo uma gama de possibilidades mais ou menos favoráveis, os 

resultados esperados na construção de cenários são essencialmente a descrição de futuros prováveis 

para, a partir daí, agir criando estratégias de enfrentamento e de transformação, investindo em 

ações que possibilitem ampliar a influência dos aspectos considerados positivos. Segundo Manzini 

(2001), é o que se pode definir  como "projetar o futuro", ou seja, construir o futuro pela ação dos 
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atores. Na visão do autor, os grupos organizados para o desenvolvimento desse exercício constroem 

estratégias para si, mas que também podem impulsionar outros agentes de forma a levar mudanças 

e inovação em contextos mais amplos.  

No presente estão as potencialidades que mostram os futuros possíveis, que são caminhos potentes 

indicando o que deve ser feito.   

Cenários em Design: a ferramenta DOS 

A construção de cenários pode indicar caminhos alternativos na promoção de ideias compartilhadas 

e na criação de condições favoráveis, para conceber e desenvolver soluções sustentáveis.  (MANZINI, 

2001). Ao indicar essas condições, Manzini trata do longo processo reflexivo característico dos 

cenários, marcado por informações dos stakeholders, pelo espaço apropriado para o debate de ideias 

e a geração de propostas comprometidas com a construção de um futuro de bem-estar. 

Desenvolvida por Manzini e Jégou (2000), a ferramenta propicia o desenvolvimento de um espaço de 

discussão criativa, com o objetivo de chegar a soluções sustentáveis para os problemas do cotidiano. 

Fornece subsídios à concepção de novos sistema-produto-serviço (SPS) para as comunidades e, para 

o mercado local, deve deixar claros seus objetivos e como viabilizá-los.  

A descrição desse cenário é  documentada no relatório final “The construction of Design Orienting 

Scenario Final Report” (MANZINI; JÉGOU, 2000), em que é apresentado o exercício do projeto 

SusHouse, financiado pela União Europeia. A pesquisa SusHouse é centrada na família e no meio 

ambiente e propõe modelos inovadores de convivência num processo de inovação dirigido para 

formas de moradia sustentável. Posteriormente, em “Design for Sustainability: a global guide” 

(2006), o segundo capítulo do livro descreve os passos da aplicação e é bastante elucidativo na 

sequência das atividades.  

O relatório SusHouse descreve o processo (MANZINI; JÉGOU, 2000) e a estrutura conceitual. 

Inicialmente, tem-se que os Cenários DOS são baseados na mudança da concepção do SPS, em vez de 

procurar influir em mudanças do sistema político, como no caso dos cenários Politics Oriented 

Scenarios (POS).  

A tarefa de construção de cenários interage o tempo todo com o processo de investigação do tema. 

Basicamente, dividido em três etapas, num primeiro momento o DOS estrutura a problemática, 

mapeando o contexto para a construção dos cenários e fornecendo oportunidades de momentos 

criativos entre as partes interessadas. Na sequência, agrega as ideias em blocos de semelhanças 
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para, a partir daí, encaminhar a finalização das ideias resultantes da discussão dos pequenos grupos. 

Só as proposições completas e consistentes serão mantidas e levarão à construção final dos cenários 

resultantes desse exercício. 

Descreve-se a seguir um compilado da estrutura processual da ferramenta DOS, que se articula em 

três componentes:  

Quadro 1 – Visualização dos Componentes de DOS 

Componente Questão central 

Visão: é o componente mais específico do cenário.  "como o mundo será se ...?". 

Proposta: é o componente que dá forma concreta 

a uma visão, transforma-a em um cenário real.  

"o que tem que ser feito para 

implementar essa visão?".  

Motivação: é o componente que dá significado e 

legitimação à existência do cenário. É o 

componente mais racional e técnico do processo 

de construção de cenários e é composto por 

objetivos gerais e específicos (e por suas 

avaliações finais). 

"Por que esse cenário é relevante?".  

 Fonte: elaborado pela autora a partir de Manzini (1992). 

 

Por suas características, identificam-se: 

a) Pluralidade: eles identificam soluções alternativas e/ou contextos a fim de avaliar as suas 

implicações econômicas, sociais e ambientais.  

b) Viabilidade/aceitabilidade: eles são baseados em algumas oportunidades socioeconômicas e 

tecnológicas existentes.  

c) Microescala: referem-se à escala dos contextos de vida, ou seja, um espaço físico e 

sociocultural em que as ações (realizadas por indivíduos ou grupos de indivíduos) têm lugar.  

d) Expressão visual: apresentaram imagens e propostas visuais de contextos coerentes, com o 

objetivo de dar sugestões sintéticas e concretas de como poderiam ser os cenários. 

e) Participação: facilita a convergência de diferentes atores em uma visão comum que tem de 

agir como catalisador na construção de redes e nos processos de geração de parceria. 
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O processo é composto por três macrofases. A primeira antecede a construção dos cenários. Ela deve 

reunir as informações sobre os atores, suas motivações, âmbito em que evoluem, forças e 

fragilidades mais significativas. A coleta considera as macrotendências e os possíveis impactos em 

nível da sustentabilidade socioambiental. Elas são de caráter amplo, determinando mudanças 

regulares e de extensa duração que já existiam antes e continuarão depois do projeto; e pequeno, 

correspondendo a alterações temporárias que ocorrerão apenas no período do projeto. Munidos 

com o primeiro conjunto de informações, o grupo apresenta as ideias iniciais que servirão de base 

para a direção dos trabalhos dos cenários. Em DOS, definem-se três níveis de intenções: 

a) Gerais: reúnem as diferentes motivações vindas de  

cada parte da equipe do projeto. 

b) Específicas: selecionam o conjunto de intenções gerais acordados pela equipe do projeto. 

c) Fundamentais: buscam compilar as intenções da equipe do projeto em uma única sentença.  

A segunda fase é composta pelo workshop, dividido em projeto indutivo e dedutivo. No indutivo, há 

três passos: sessões criativas; agrupamento e organização; e descrição das características.  

As sessões criativas podem ser conduzidas em subgrupos por brainstorming e a apresentação para o 

grande grupo pode ser por meio de desenhos, com destaque para um slogan que ajude a acentuar 

uma característica específica. No agrupamento e organização, as tentativas de solução indicam 

direções favoráveis, representadas na sequência  em um  gráfico de polaridades.  

O processo dedutivo é composto de três fases: lista de possíveis polarizações; combinação de duas 

polarizações; e as sessões criativas. No primeiro, há várias polaridades, sugerindo mudanças 

possíveis no atual SPS. O segundo define o par de maior pertinência. Por fim, o terceiro é composto 

de brainstorming, gerando novas tentativas de soluções (FIG. 1). 
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Figura 1 – Workshop 

 

Fonte: Manzini, Jégou, Meroni, 2004.  

A intereação entre os processos indutivo e dedutivo levará à convergência da visão da maioria dos 

atores e normalmente será descrito em um gráfico de polaridades, no qual o conjunto de algumas 

visões envolverá ideias preliminares indicando grupos de ideias sobre o futuro (FIG. 2). 

Figura 2 – pós-workshops 

 

Fonte: Manzini, Jégou, Meroni, 2004. 

A fase seguinte à construção dos cenários visa  experimentar as soluções com o uso das ferramentas 

de design. Cada um dos cenários descritos é testado pela aplicação das cinco ferramentas: pôster de 

propaganda, usado para mostrar ao mercado a visualização da solução proposta; o mapa do sistema, 

que descreve a organização do sistema geral, mostrando o fluxo de bens e serviços entre as partes; 

story-board interaction, que mostra o desempenho da solução em uma linha de tempo, sequência de 
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imagens estáticas que representam os passos da interação entre quem fornece e quem utiliza o SPS. 

O próximo é o elemento de solução breve. Seu objetivo é visualizar a conexão entre todos os 

elementos da solução, que são necessários para executar o SPS (horizontal) e as diferentes opções 

para cada elemento (vertical). E a matriz de motivação dos stakeholders, apresenta os atores e suas 

intenções, suas motivações, sua contribuição potencial para os benefícios da parceria (FIG. 3). 

Figura 3 – testagem 

 

Fonte: Fonte: Manzini, Jégou, Meroni, 2004. 

O sistema de referências que compõe o capital de conhecimentos necessários está diretamente 

relacionado às organizações/empresas e consiste em itens de seu ambiente estratégico. O foco num 

sistema em particular tende a mostrar os efeitos das decisões individuais do compartilhamento de 

um grupo de atores a partir de uma ou mais visões. "DOS" é usado pelos atores para orientar as 

estratégias da comunidade, construindo soluções compatíveis com as expectativas positivas e 

factíveis. 

A criação de cenários para inovações socioambientais requer suporte para o diálogo estratégico 

durante todo o processo e requer que as ferramentas de design apoiem o desenvolvimento de visões 

convergentes entre os atores. Posteriormente, o grande grupo que tomará contato com esses 

cenários também deverá dividir a mesma visão. (MANZINI; JÉGOU, 2008).Zurlo (2010) divide a 

capacidade de visualização própria da ação projetual do design estratégico em três momentos: ver, 

que é a capacidade de observar o sistema e, a partir daí, identificar suas necessidades e 

possibilidades; prever, que é a capacidade de criar futuros prováveis partindo da análise dos dados e 

interpretação do contexto atual; e fazer ver, mais ligado à ação projetual de materializar as ideias 

gestadas nos processos anteriores, por meio de protótipos, quadros ou outros instrumentos de 

suporte visual. 
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Para além de enxergar, “ver” é um ato que pressupõe a criatividade em olhar os acontecimentos 

para além dos fatos aparentes, entendendo-os como parte de um sistema. Para Zurlo (2010), é a 

capacidade de entender as necessidades não reveladas e transformá-las em projetos de inovação. 

“Prever” é antecipar criticamente os futuros possíveis. Estar atento aos sinais de tendências e forças 

motrizes. Prever requer alto grau de criatividade, pois é um exercício de agrupar dados de forma 

coerente e projetar cenários desafiadores e inovadores considerando-se a plausibilidade. “Fazer ver” 

é a capacidade de visualizar cenários futuros com a ajuda de protótipos, instrumentos visuais, 

gerando a construção do significado apoiado nos recursos visuais.  

Santaella e Noth (2008) salientam que as imagens se dividem em dois domínios: imagens como 

representação visual, traduzida em maquetes, fotos, desenhos, etc., e imagens como visões 

imateriais, representações mentais, visões, imaginações. Se, como dito anteriormente, a 

decodificação da imagem depende do sistema de referências de cada um, o desafio do cenário de 

design é construir um processo apto a alinhar, dentro do mínimo desvio possível, as percepções 

acerca das ideias que as mensagens devem compartilhar. Para Senge (2006), a visão compartilhada 

permite o desenvolvimento do sentimento de pertença, interligando os atores por  meio de uma 

intenção comum, levando ao aprofundamento do senso de comunidade.   

Ao longo das publicações de Manzini sobre os Cenários DOS, mais claramente de 2010 em diante, o 

autor foi paulatinamente deixando de referir-se a ele por essa denominação e passou a tratá-lo por 

Scenario SLOC. Para Manzini, a sociedade sustentável será baseada em algo small, local, open 

and connected ii (SLOC), considerando a interação em escala humana e as soluções na 

dimensão equivalente à abrangência da capacidade de gestão dos indivíduos. Isso, segundo o 

autor (2013), permite trocas de conhecimentos e de práticas. Observando os pilares “small” e 

“local”, Manzini aborda as diferenças impostas pela rede virtual. Como estão abertos e conectados, 

expostos em algum nível a essa rede, podem se tornar diretrizes de novos projetos, alimentando-se 

constantemente e tornando-se mais resilientes à obsolescência. Small pode influenciar em grande 

escala na condição de mais um nó, interligado a infinitos outros. Local pode extrapolar seu espaço, 

ficando aberto ao fluxo de pessoas, ideias e informações.  

Entende-se que esse é um recurso do autor para lançar foco sobre as características que o definem 

frente aos demais. Para ele, a ferramenta é capaz de desencadear, encaminhar e orientar atores 

sociais, processos inovadores e atividades projetuais (MANZINI, 2010). Da mesma forma como os 
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processos de inovação social devem buscar qualidade e soluções eficientes, nos cenários a procura é 

por uma visão motivadora do futuro, estimulante a ponto de os atores sociais sentirem-se levados a 

agir na direção desejável e viável (MANZINI, JÉGOU, MERONI, 2004). 

Manzini e Staszowski (2013) afirmam que, para ser implementado, os cenários SLOC requerem 

programas de design convergentes e pesquisas de desenvolvimento, para focalizar e desenvolver tais 

conjuntos de temas que delineiam os possíveis programas. Citam-se o desenvolvimento do 

artesanato tradicional e da alta tecnologia no âmbito da sociedade em rede; sistemas de produtos, 

serviços e comunicação capazes de capacitar as pessoas e as comunidades para resolver de forma 

colaborativa problemas da vida cotidiana; a valorização sustentável dos recursos físicos e sociais de 

determinado local ou região; e o alargamento e aprofundamento das qualidades emergentes que 

estão conduzindo as escolhas das pessoas em direção a formas mais sustentáveis de ser e de fazer.  

Entende-se que o autor considera a necessidade de extrapolar os limites do projeto de cenário, no 

senso estrito, e agir também nos acontecimentos paralelos, no sentido de garantir mais efetividade 

dos resultados. Segundo Capra (1997) é somente pelo cruzamento das práticas que se chega a 

soluções potentes para resolver os problemas. Nesse sentido, Morin (2005) afirma que as ações 

frequentemente escapam ao nosso controle, portanto, é necessário traçar estratégias e ficar atentos 

aos elementos novos que produzem efeitos esperados no planejamento. As ações são dependentes 

do ambiente em que se desenrolam, não dependendo apenas da intenção ou intenções de seu autor. 

Cabe ao agente assumir que há riscos e imprevistos dirimíveis apenas pela visão estratégica 

sistêmica.   

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os projetos de design para a inovação social são foco da atenção de um número crescente de 

pesquisadores, indicando o desenvolvimento das ferramentas na área.  A descrição do relatório 

SusHouse e os passos pera a aplicação do cenários DOS demonstra a forma como as comunidades 

podem trabalhar em conjunto com os designers para organizarem as reflexões e proporem soluções 

inovadoras ao desenvolvimento local.  

A afirmação dos autores em relação aos pilares de DOS demonstram a limitação na amplitude de 

atuação, proposta pelo próprio modelo. Ao posicioná-lo na comunidade, os autores restringem os 

problemas e as alternativas aos recursos e à abrangência das pessoas diretamente envolvidas.   
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A inovação proposta pelos cenários necessita de projetos complementares para ser viabilizada. Isso 

porque, os cenários são potentes projeções do futuro, mas não contam com projetos de atuação. 

Eles indicam caminhos, potencialidades e fraquezas plausíveis. As propostas resultado dessa 

reflexão, são uma fase seguinte, subsidiada por estes.  
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O Instituto de Estudos Comunitários (ICS) foi criada pelo empreendedor social Michael Young em 1954.. Em 2005, fundiu-se 
com o Centro de Ajuda Mútua e foi rebatizado The Young Foundation, em homenagem ao seu fundador. Tem 
instrumentalizado e conduzido pesquisas,  debates públicos e implementado a inovação social no Reino Unido 
i  
ii Optamos por não traduzir essas palavras por tratar-se da composição da sigla SLOC, usada pelo autor e replicada neste 

trabalho. 
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RESUMO  
A economia criativa tem se mostrado, a cada dia, mais geradora de bens de consumo práticos, temporais e 
autorais. Um produto desenvolvido para solucionar problemas específicos e pontuais necessita de agilidade 
para ser criado, desenvolvido, usado e descartado. Não há que se pensar em durabilidade, longividade ou 
mesmo que o produto se apresente esteticamente agradável aos olhos do usuário. Quando a necessidade é 
urgente, o que importa é que funcione, que se preste aos objetivo propostos de forma satisfatória. Porém, 
como algumas dessas breves soluções se transformam em artefatos de mercado, é objetivo deste artigo 
discutir o design vernacular frente às possibilidades de proteção legal ao autor da criação. Para tanto, a 
metodologia buscou na revisão bibliográfica o aporte cultural que definisse os artefatos analisados e a 
proteção utilizada pelos autores quando sua idéia se transforma em um produto rentável economicamente. 
Com a finalidade de ilustrar e melhor exemplificar a utilização do Direito no design vernacular, foram 
apresentados dois estudos de caso onde no primeiro a proteção legal levou ao reconhecimento moral e 
patrimonial do autor e no segundo, a criação, amplamente divulgada e precariamente protegida, acabou por 
cair em domínio público, sem o reconhecimento do seu autor como tal.  

PALAVRAS-CHAVE : design vernacular, proteção legal, autor. 

 
 

ABSTRACT  
The creative economy has proven, every day, generating more practical consumer goods, temporal and 
copyright. A product designed to solve specific problems and specific needs agility to be created, developed, 
used and discarded. We should not think of durability, longevity or even if the product is presented 
aesthetically pleasing to the user's eyes. When the need is urgent, what matters is that work which lends itself 
to the proposed objective satisfactorily. However, as some of these brief solutions become market artifacts, it is 
purpose of this article discuss the vernacular front design to the possibilities of legal protection to the author 
of creation. Therefore, the methodology sought in the literature review the cultural contribution to define the 
analyzed artifacts and the protection used by the authors when your idea turns into a cost-effective product. 
In order to illustrate and exemplify the best use of the law in vernacular design, were presented two case 
studies where the first legal protection led to the moral and patrimonial recognition of the author and second, 
the creation, widely publicized and poorly protected, just By falling into the public domain without the 
recognition of its author as such. 

KEY-WORDS : vernacular design, submissionlegal protect, author. 

1 INTRODUÇÃO 

O termo “vernacular” surgido a partir da palavra etrusca "verna", carrega em si o significado de 
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"escravo nativo" ou "escravo nascido em casa". Derivado do latim “vernaculus” tem o significado de 

doméstico, nativo, indígena.  

No campo da cultura, vernacular é toda linguagem pura, própria da região que existe, sem 

estrangeirismo, estando presente, dentre outros, na língua, em manifestações culturais e nas artes. 

A expressão “design vernacular”, por sua vez, é usada para descrever as formas alternativas ou não 

acadêmicas de design; ou seja, os artefatos popularmente criados com a finalidade de resolver 

problemas relativos às necessidades básicas do indivíduo, ou da comunidade, em sua luta pela 

sobrevivência (VALESE, 2007).  

Assim, o design com influência vernacular é aquele que provém das tradições culturais de cada 

povo e que são passadas adiante, de geração em geração, de maneira informal. Presente no 

cotidiano das pessoas, o design vernacular apresenta-se como soluções materiais ou visuais, 

influenciando o design de produtos, de moda, de interiores e diversas outras vertentes (RDesign 

Caruaru, 2011)  

Diretamente ligado a um processo cultural híbrido cuja conexão social se dá pelo pertencimento a 

uma cultura local, o design vernacular também é conhecido como design alternativo, design 

espontâneo, improvisado, popular e, até mesmo gambiarra – termo que vem sendo cada vez mais 

usado para definir este tipo de prática. 

Definida por Michaellis (2015) como um serviço elétrico malfeito, especialmente com a finalidade 

de obter energia elétrica de maneira ilegal, a palavra gambiarra carrega no Brasil o significado de 

improvisação, de fazer uma adaptação, conserto ou remendo, nos levando ao famoso “jeitinho 

brasileiro” (BOUFLEUR, 2006). O que corrobora com a definição utilizada neste estudo, de 

Fernanda Cardoso, mestre em Design pela PUC/SP para definir o design vernacular: “um campo de 

produção informal que representa a produção de indivíduos pertencentes a classes populares, 

desfavorecidos economicamente” (RDesign Caruaru, 2011). 

Não por isto o design vernacular deve ser visto como algo menor, marginal ou antiprofissional. 

Segundo Lupton (1996), o design vernacular deve ser visto “como um amplo território onde seus 

habitantes falam um tipo de dialeto local”. E, como todo dialeto, o vernacular apresenta-se com uma 

infinidade de linguagens visuais. 

Assim, a relação existente entre o design e o vernacular ocorre no momento que o profissional 

erudito identifica os objetos criados à margem do conhecimento, como um tipo de dialeto local. 
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Como exemplo podemos citar os cartazes de supermercado (figuras 01) e os repelentes naturais de 

insetos (figura 02). 

 

Figura 01: confecção de cartaz  de  supermercado 

 

Fonte: internet 

Figura 02: repelente natural de   insetos 

 

Fonte: internet 

 

Encontrados nos mais diversos estabelecimentos, estes cartazes (figura 01) são muito parecidos 

em sua composição: fundo amarelo (ou branco) e letras em vermelho ou preto, escritas com 

pincéis especiais; não deixando nada a desejar a peças desenvolvidas a partir de um largo estudo de 

tipografia, Gestalt, teoria das cores, proporções, etc. 

Já os repelentes naturais da figura 02, feitos com sacos plásticos cheios de água e pendurados em 

lugares relativamente altos, seguem hábitos populares e bastante antigos. Costume em cidades 

interioranas, tais sacos são desenvolvidos intuitivamente a partir de princípios da física ótica e do 

design, e provocam reflexo dos raios solares (ou lâmpadas) assustando os insetos que enxergam 

sua imagem refletida no líquido e mudam a trajetório de seu vôo. 

 

2 O DESIGN VERNACULAR E A ECONOMIA CRIATIVA 

Voltada para a economia do intangível, a economia criativa pode ser definida como uma série de 

processos que envolvem criação, produção e distribuição de produtos e serviços, usando o 

conhecimento, a criatividade e o capital intelectual como principais recursos produtivos 

(HOWKINS, 2001). 

Por ter um conceito bastante amplo, pois abrange todos os profissionais que oferecem serviços 

baseados no conhecimento (FLORIDA, 2005), na economia criativa a qualidade e o valor do 

trabalho dependem do talento das pessoas que o fazem, e não do tamanho da empresa e da 
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quantidade de capital que ela possui. 

Sendo assim, aquele artefato desenvolvido a partir da habilidade e talento natural do indivíduo 

frente ao desafio de solucionar, de forma rápida e prática um problema cotidiano eminente pode, 

após os aprimoramentos necessários, se tornar uma inovação capaz de ser inserida no mercado 

consumidor, como podemos verificar nas figuras 03 e 04. 

 

Figura 03: Anti-Fly Sphere 

 
Fonte: internet 

Figura 04: Anti-Fly Sphere 

 
Fonte: internet 

 

Inspirado nos quiosques do México que, como no interior do Brasil, também usam pendurar sacos 

de plásticos cheios de água para afastar moscas, confundindo seus olhos sensíveis com cores 

ampliadas e movimentos através de refração da luz, o projeto do designer Jose de la O (figuras 03 e 

04) consiste basicamente de um bulbo de vidro transparente cheio de água com variações de aste 

para pendurar. 

Como pode se verificar, a intervenção do designer deve respeitar a estreita relação entre o produto 

e o usuário que deve reconhecer os elementos de sua cultura ou tradição nestes objetos, 

independente de como serão produzidos, industrialmente ou por uma multinacional (MARTINS, 

2011). Em contrapartida, temos uma ampliação de ações ilimitadas, onde o designer passa a 

conhecer novos materiais e novas formas de fazer, e compartilha da sabedoria e cultura locais. 

 

3 O DESIGN VERNACULAR E O ARTEFATO DE DESIGN 
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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, 2015) 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 atividades: a concepção, a 

produção, a distribuição e o uso. 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-obra 

especializada e tecnologia complexa de produção. 

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 órgõas dos sentidos e a 

materialização de valores inerentes à sociedade, tornando concreto o intangível e requer, segundo 

Cardoso (2008), a observação de dois pontos: o primeiro, que o defina por meio dos produtos e o 

segundo, que o considera como um processo de projetar. 

No caso do design vernacular, Boufleur (2006) afirma que, para serem feitos artefatos, três 

elementos são fundamentais: a existência de uma necessidade (o que você precisa?, por que?, para 

que?); os recursos materiais disponíveis (que peças serão usadas?); e a definição de uma ideia 

(como?, de que maneira vou proceder?). 

Como os artefatos de design vernacular decorrem das necessidades particulares de indivíduos que, 

em sua maioria, pertencem a classes sociais menos favorecidas economicamente, estes primam 

pelo baixo custo do material e o reuso ou adaptações de uso de objetos, ou parte desses, com outra 

finalidade que não a sua de origem (figuras 05 e 06). 

 

Figura 05: design vernacular de moda Figura 05: design vernacular de produto 

 
Fonte: internet 

 
Fonte: internet 

610



 
 
 
 

 
 

 

Pelas figuras apresentadas, pode-se perceber a adaptação/transformação de uma peça íntima do 

vestuário masculino na confecção de um top feminino (figura 05) e a reutilização de discos de cd 

como argola de cortina de banheiro (figura 06). 

Importante apontar aqui que, embora alguns artefatos do universo vernacular não apresentem, a 

primeira vista, um considerável valor econômico, a ideia contida em seu desenvolvimento merece 

uma atenção especial. Afinal, como bem discorreu Shepard (2000) acerca da economia da 

criatividade, assim como a moeda de troca das empresas do século XX eram os seus produtos 

físicos, a moeda das corporações do século XXI são as ideias.  

E, como a idealização de artefatos que lhes facilitem a vida não é capacidade comum e inerente a 

todos os indivíduos, há de se analisar as possibilidades do uso dos direitos de propriedade 

intelectual para a proteção dessas novas ideias, soluções ou inovações. 

 

4 O DESIGN VERNACULAR E A PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Mecanismo legal capaz de proteger as inovações em nossa sociedade, e assim assegurar o 

progresso da ciência e da tecnologia para o bem da humanidade, a propriedade intelectual é 

definida pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) como um direito de proteção 

às criações do intelecto humano, em diferentes frentes do conhecimento. 

Com o desenvolvimento acelerado das novas tecnologias, a revolução provocada pela internet e o 

advento da economia criativa na primeira década do século XXI, as questões relativas à proteção 

legal do conhecimento tem tomado proporções nunca antes percebidas. Num mercado cada vez 

mais carente de soluções globais para problemas locais, o uso dos direitos de propriedade 
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intelectual pode transformar em artefatos úteis e rentáveis, as soluções para os problemas de 

ordem prática e cotidiana do indivíduo. 

Desta forma, enquanto no design vernacular a criatividade é responsável pela capacidade das 

ideias gerarem novas ideias, a inovação - conceito econômico de agregação de valor a uma solução 

criativa - vai estabelecer uma nova maneira de fazer as coisas funcionarem de forma mais 

eficientes, mais dinâmicas e mais ágeis (ESCOBAR, 2012) 

Segundo Gustavo Escobar, 

uma vez atingido o desafio de se criar, inovar, gerar o novo, surge a preocupação com a 
possível proteção do que foi gerado. É nesse momento que há necessidade de se conhecer 
minimamente o conceito de propriedadae intelectual (PI) e averiguar se o objeto da 
inovação se enquadra em algum tipo de proteção legal (ESCOBAR, 2012) 

 
Enquanto fenômeno do sistema industrial moderno que representa a união entre a funcionalidade 

e a estética, no design, seja ele de desenvolvimento vernacular ou erudito, uma das questões mais 

relevantes quando se busca a sua proteção legal é o caráter artístico das obras criadas (SILVEIRA, 

1996), de forma que pelos Direitos Autorais se protege o fruto da atividade criativa do homem que 

incide sobre as criações que objetivam o deleite, a beleza e a sensibilizacão; e pela Propriedade 

Industrial, as criações cuja finalidade seja a satisfação dos interesses materiais do homem na vida 

diária. 

Especificamente no caso do design vernacular, a criação do novo artefato é resultado da junção de 

dois fatores distintos para a solução de um problema específico: o conhecimento coletivo e as 

habilidades pessoais do criador.  

Tomando o conhecimento coletivo como aquele adquirido ao longo da vida e das inerações sociais 

dos individuos num mesmo e determinado território, podemos inferir que todas as pessoas 

pertencentes àquela comunidade possuem os mesmos saberes, práticas, crenças e costumes, visto 

que passados de pai para filho durante anos sem fim. Porém, a habilidade para utilizar-se de tal 

conhecimento e transformá-lo em objetos para soluções de problemas, é mérito individual daquele 

que cria o artefato. 

Segundo Jungman (2010) a importância do uso de um sistema de propriedade intelectual está na 

possibilidade de proteção contra a apropriação indevida dos conhecimentos espontâneos para fins 

econômicos por pessoa não autorizadas, pois frequentemente o aperfeiçoamento de uma 

tecnologia antiga gera novos e valiosos produtos (figuras 07 e 08). 
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Figura 07: fogareiro 

 
Fonte: internet 

Figura 08: fogareiro 

 
Fonte: internet 

 

Pelos exemplos apresentados pode-se notar que a idéia de reutilização de objetos como fonte de 

geração de renda (figura 07), prática comum em comunidades economicamente desfavorecidas, 

sofreu um redesign e transformou-se em um fogareiro a carvão em balde, artefato para uso 

doméstico e sem fins comerciais, vendido na internet para toda a Europa pelo valor de 19,95 

euros. 

Como para a OMPI o termo conhecimentos tradicionais é utilizado para se referir legalmente a 

inovações e criações baseadas na tradição diretamente relacionada à biodiversidade – vegetais, 

mocroorganismos ou animais que são fontes de informação genética, no resguardo dos interesses 

coletivos, os detentores de habilidades específicas para o desenvolvimento de artefatos com design 

vernacular pouco tem se valido dos direitos de propriedade intelectual a não ser quando este se 

transforma em um produto rentável economicamente. Ou seja, a criação intelectual só tem 

recebido a proteção da propriedade intelectual quando esta perde as características de vernacular e 

entra no mercado sob a forma de um objeto projetado profissionalmente, como veremos nos 

estudos de caso apresentados a seguir. 

 

5 ESTUDO DE CASO 1: DESIGN GRÁFICO AUTORAL VERNACULAR 

O termo design gráfico vernacular refere-se a um campo de produção de bens simbólicos 

relacionados à produção de material gráfico por indivíduos pertencentes a espaços sociais 

economicamente desfavorecidos (CARDOSO, 2010). Segundo Bourdieu (2002), as práticas de 
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agentes da mesma classe possuem afinidade estilística uma vez que são produtos de transferência 

de um mesmo esquema de ações. E um estilo seria, neste contexto, uma categoria de expressão 

visual modelada pelo ambiente cultural de forma espontânea. 

De modo geral, como podemos observar na primeira amostra analisada, onde inclui-se o design 

popular artesanal representado pelas inscrições do profeta Gentileza, no Rio de Janeiro e Seu Juca, 

no Recife, é possível observar uma referência explícita ao produto ou serviço anunciado: o 

naturalismo das ilustrações e o uso das cores, que devem chamar atenção do observador para que 

a informação seja transmitida de forma muito clara, sem qualquer dúvida em relação ao seu 

entendimento (CARDOSO, 2010) 

Em relação aos direitos de propriedade intelectual e o profeta Gentileza (figura 09), temos:  
 

 

Figura 09: mensagem do profeta Gentileza/Rio de Janeiro 

 
Fonte: internet 

 

Autor: José Datrino (1917-1996), o profeta Gentileza - uma espécie de pregador, que se tornou 

conhecido no Rio de Janeiro por andar com uma túnica branca e longa barba distribuindo palavras 

de amor, bondade, respeito ao próximo.  

Obra: 56 inscrições sobre o mal estar da civilização pintados nas pilastras do viaduto da Avenida 

Brasil, entre o Cemitério do Caju e o Terminal Rodoviário do Rio de Janeiro. 

Técnica: pintura livre nas tonalidades azul, amarelo e verde 

Originalidade: além do conteúdo das mensagens, a tipografia vernacular 

Proteções legais cabíveis: Direito Autoral – reconhecimento do autor como criador das 
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mensagens, da tipografia (vernacular) e do design das mesmas, por tempo indefinido. 

Produto gerado a partir do design vernacular gráfico: fonte Ghentileza, de Luciano Cardinali (figura 

10):  

 

Figura 10: produtos estampados com a tipografia Ghentileza, de Luciano Cardinali 

   

Fonte: internet 

 

Em relação aos direitos de propriedade intelectual e o letrista Seu Juca (figura 11), temos:  

 

Figura 11: mensagem letreiro de Seu Juca/Recife 

 
Fonte: internet 

 

Autor: João Juvêncio Filho (1944-2006), o Seu Juca – pintor artesanal de letras no Recife.  

Obra: letreiros comerciais diversos, num repertório visual rico em cores, texturas, composições e 

soluções gráficas inconfundíveis . 

Técnica: pintura livre nas tonalidades preto, vermelho, amarelo, azul claro e branco 

Originalidade: placas que reproduzem provérbios populares ou inventados por ele mesmo, 
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tipografia vernacular e composição, expressão genuína do design vernacular do Brasil 

pluricultural 

Proteções legais cabíveis: Direito Autoral – reconhecimento do autor como criador da tipografia 

(vernacular) e composição iconográfica da mensagem, por tempo indefinido (direito moral 

infinito) 

Produto gerado a partir do design vernacular gráfico: fonte Seu Juca, de Priscila Farias (figura 12): 

 

 Figura 12: cartazes produzidos com a tipografia Seu Juca, de Priscila Farias 

   
Fonte: internet 

 

Portanto, apesar da perceptível a capacidade do indivíduo de reproduzir, com as técnicas de que 

dispõe, soluções conhecidas, práticas e úteis para a maioria das pessoas com siginificativa 

eficiência, tal procedimento não é, por si só, capaz de promover o uso dos direitos de propriedade 

além daqueles que nascem com a criação da obra, os chamados direitos do autor. 

 

6 ESTUDO DE CASO 2: DESIGN DE PRODUTO VERNACULAR 

Toda grande invenção é gerada a partir de uma grande dificuldade. Assim, buscando uma solução 

prática e rápida com os materiais que tinha em mãos no momento, Alfredo Moser criou, em 2001, 

um artefato capaz de clarear, sem a utilização de energia elétrica, os ambientes menos iluminados 

de sua casa (figura 13). 

 

Figura 13: lâmpada de moser 
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Fonte: internet 

 
A lâmpada de Moser, ou lâmpada de garrafa PET, como é mais comumente conhecida,  funciona 

como uma espécie de lente que ilumina a casa apenas refletindo a luz do sol e por isso, pode gerar 

uma economia de até 30% na conta de luz.  

Produzida com garrafas PET reaproveitadas e água, a ideia de Moser chamou a atenção da ONG My 

Shelter Foundation em 2011 que, em parceria com os estudantes do Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), e a ajuda de diversos voluntários, passou a instalar as lâmpadas em regiões 

carentes das Filipinas e outros 15 países. 

Como a lâmpada de Moser só pode ser instalada em casas sem forro abaixo do telhado – algo 

comum em lugares humildes e desprovidos de energia elétrica, segundo o site ....., estima-se que até 

2015, cerca de 1 milhão de pessoas carentes estarão se beneficiando dessa invenção brasileira. 

Portanto, em relação aos direitos de propriedade intelectual e a lâmpada de Moser, temos: 

Autor: Alfredo Moser – mecânico mineiro de Uberaba (MG) 

Obra: lâmpada de garrafa PET e água. 

Técnica: a solução de água pura mais quatro colheres de cloro (para evitar a proliferação de algas 

que deixa a água turva e aumentar a refração), acondicionada em garrafa PET com fundo 

simétrico e ondulado, é instalada através de um furo circular no telhado, vedado com massa plástica 

ou cola de resina (para evitar goteiras em dias de chuva); sob a tampinha coloca-se um potinho 

preto de plástico para fazer sombra e evitar que ela se resseque e rache no sol. 

Originalidade: usa garrafa PET reutilizada, 2 litros de água que podem ser coletados da chuva, uma 

qunatidade mínima de cloro – que tem baixissimo custo, além de não necessitar de energia elétrica 

para gerar em torno de 40 a 60 watts de potência. 
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Proteções legais cabíveis: Direito Autoral – reconhecimento do autor como criador do artefato 

(vernacular); Patente de Invenção – pela inovação radical dentro do setor de lâmpadas e 

iluminação; Registro de Marca – caso o nome “Lâmpada de Moser” seja o identificador visual do 

produto/ideia. 

Apesar desta ser uma das criações mais interessantes, criativas e revolucionárias surgidas nos 

últimos anos para solução de problema cotidiano e adotada por instituições especializadas em 

construções alternativas e sustentáveis no mundo inteiro, Alfredo Moser afirma não ter recebido 

qualquer incentivo público ou privado para investir na sua ideia. E, como seu objetivo é ajudar as 

pessoas que não tem condições de pagar pela energia, tem gasto parte de seu tempo no 

aperfeiçoamento de seu invento para que a lâmpada possa clarear ainda mais e para ter condições 

de ser colocada na laje, no forro das casas. 

Vale aqui apontar que no site do projeto “Liter of Light”, que pretende levar iluminação barata para 

a população das Filipinas, os créditos desta criação são divididos entre Alfredo Moser e os 

estudantes do MIT. 

Outro caso interessante de como o design vernacular passou para a produção industrial é o 

projeto entitulado Lucky iron fish project.  

Iniciado a partir de estudos do canadense Christopher Charles sobre o déficit na alimentação dos 

cambojanos de Dubai e Emirados Árabes Unidos, foi preciso a intervenção do design na elaboração 

de um artefato que, feito de ferro fundido, pudesse ser inserido na cocção dos alimentos sem 

causar a rejeição que um simples pedaço de ferro havia provocado nas primeiras tentativas de 

orientação da população acerca do combate a esta terrivel doença. 

Assim, partindo do conhecimento tradicional daquela população e respeitando sua cultura local, foi 

desenvolvido um peixe de ferro fundido (figura 14) com características e feições vernaculares que, 

além de carregar em si o significado de sorte, não interferiria em nada no sabor dos alimentos. 

 
 

Figura 14: lucky iron fish 
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Fonte: internet 

 

 
Portanto, em relação aos direitos de propriedade intelectual e o peixe de ferro fundido, temos: 

Autor: desconhecido (ou equipe do estudante canadense Christopher Charles) 

Obra: peixe de ferro fundido com feições de design vernacular e significado de sorte 

Técnica: ferro fundido 

Originalidade: o formato de peixe, cujo significado local é de sorte ajudou a impulsionar o uso do 

ferro na alimentação a fim de combater a anemia 

Proteções legais cabíveis: Direito Autoral – reconhecimento do autor como criador do artefato 

(vernacular); Patente de Modelo de Utilidade – pela inovação incremental no uso do ferro para 

combater a anemia; Registro de Desenho Industrial – pela configuração ornamental aplicada a um 

lingote de ferro; Registro de Marca – caso o nome “Lucky fish” seja o identificador visual do 

produto/ideia. 

Vendido a 25 doláres (compre um e mais um que será encaminhado para uma familia no camboja) 

no site do projeto, o custo de produção do peixe é pouco mais de 1 dolar envolvendo trabalhadores 

cambojanos voluntários e material descartado de fábricas próximas. 

 

7 CONCLUSÃO 

Considerando que longe dos aparatos altamente tecnológicos e patentes milionárias podemos 

viver sim num planeta melhor, boas e simples ideias postas em prática com a urgência que a 

natureza lhes impõe, direcionadas para o que é bom para muitos, em detrimento do que é bom só 

para meia dúzia podem salvar pessoas. 
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Assim, apesar das transformações sociais pelas quais passamos nesta primeira década do século 

XXI nos puxarem para um mundo cada dia mais obsoleto e descartável culturalmente, o 

desenvolvimento de artefatos com design pautado nos conhecimentos tradicionais tem se tornado 

um verdadeiro presente para o futuro. 

Neste contexto o conceito de propriedade intelectual se apresenta ainda mais complexo. Afinal, a 

garantia dos direitos de propriedade de uma nova ideia, solução ou inovação tecnologica não se 

origina apenas de um individuo isoladamente mas de toda uma comunidade que, aglutinando 

conhecimentos comuns, acaba por gerar artefatos passíveis de serem utilizados no mercado 

comum, além das fronteiras locais. 

E este é o grande desafio do mundo contemporâneo, ser criativo numa economia emergente sem 

perder de vista os valores e características particulares. Vivemos hoje um momento onde a 

gambiarra não mais resolve todas as situações. Precisamos de inovação, de estabelecer novas 

formas de fazer as coisas funcionarem de forma mais eficientes e ágeis. Precisamos de inovações 

que ultrapassem a barreira da criatividade ingênua do design vernacular e alcancem o individuo 

com qualidade, no fazer e no utilizar. 

Enfim, precisamos saber usar um sistema de propriedade intelectual de forma que, ao mesmo 

tempo, este não venha a ser um entrave na criação de novos artefatos mas impulsionador de 

difusão dos conhecimentos mais tradicionais e espontâneos da população. Eis aí o legado que 

esperamos deixar para as próximas gerações. 
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RESUMO  

O presente artigo discute o processo criativo e a interdisciplinaridade que permearam a produção de 
estampas digitais e identidade visual realizadas para o exposição Flores Urbanas da Liberdade, a 
partir de uma demanda interativa entre equipes de alunos dos cursos Bacharelado em Design e 
Tecnologia em Design de Moda, do Centro Universitário de Belo Horizonte - UniBH, sob a supervisão 
das disciplinas TIG – Trabalho Interdisciplinar de Graduação. Tendo como tema de pesquisa o Circuito 
Cultural da Praça da Liberdade, os alunos foram incentivados a traduzir graficamente a sua própria 
percepção dos mais variados estímulos existentes no local, enquanto espaço frequentado: lazer, 
ponto de encontro, paisagem, memória, arquitetura, cultura, símbolos, afetos, dentre outros.  
PALAVRAS-CHAVE : processo criativo, interdisciplinaridade, ensino em design, práticas culturais, cidadania 

ABSTRACT  

The present paper discusses the creative process and the  interdisciplinarity which permeated  the production of 
digital prints and the visual identity  realized for the exhibit Urban Flowers of Liberty, from an interactive 
demand among teams of students  of the courses Bachelor in Design  and Tecnology in Fashion Design, of the 
Universe Center of Belo Horizonte- UniBH,  under the supervision of the disciplines TIG - Interdisciplinary 
Graduation Work. Having as  theme of their research the Cultural Circuits of the Liberty Square, the students 
were stimulated to translate graphically their own perception of the  most varied stimuli  existent in the place, 
as a space frequented for leisure, place of meeting, landscape, memories, architecture, symbols, affection, 
among others. 
KEY-WORDS : creative process, combination of disciplines, design teaching, cultural practices, citizenship 
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1 INTRODUÇÃO 

O projeto interdisciplinar Flores Urbanas da Liberdade surgiu a partir da integração das atividades 

projetuais desenvolvidas nas disciplinas TIG 1 - Trabalho Interdisciplinar de Graduação, entre os 

cursos de Bacharelado em Design e Tecnologia de Design de Moda do Centro Universitário de Belo 

Horizonte – UniBH. A proposta uniu o desenvolvimento de design de superfície e identidade 

corporativa, aplicado ao campo da moda. Trabalhando em equipes de 4 a 6 pessoas, os estudantes 

foram instigados, por meio da conexão de conhecimentos e procedimentos metodológicos, a 

desenvolverem um projeto visual para um evento real, o que incluiu também a criação da marca, 

brandbook e sinalética da exposição. 

O ponto de partida para o desenvolvimento do projeto foi o convite da patrocinadora Dream 

Estamparia Digital, para a realização de uma exposição de estampas digitais, especialmente criadas 

pelos alunos.  O evento ocorreu no Centro de Convenções Expominas Belo Horizonte, dentro da 

programação da Feira Minas Print Têxtil, em abril de 2014. 

Tendo como tema de pesquisa o Circuito Cultural da Praça da Liberdade, os alunos foram 

incentivados a traduzir graficamente a sua própria percepção dos mais variados estímulos existentes 

no local, enquanto espaço frequentado: lazer, ponto de encontro, paisagem, memória, arquitetura, 

cultura, símbolos, afetos dentre outros. De forma ampliada, os alunos envolvidos na dinâmica 

criativa (ALENCAR, 1993) foram instigados a buscar, na observação do cotidiano cultural, elementos 

que tornassem evidentes a relação do indivíduo e a cidade, por meio das relações sociais, no sentido 

de criar uma reflexão, a respeito da sociedade em que se encontram inseridos. 

O design, por muito tempo foi enfatizado como projeto, encontra-se inserido em um contexto em 

que se  buscam respostas mais efetivas para os complexos desafios da atualidade. Dessa forma, esse 

saber passa a ser compreendido como processo, algo continuamente em construção e passível de 

sofrer e exercer influências. Seu escopo continua evoluindo em direção a uma perspectiva cada vez 
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abrangente, a qual exige pluralidade de saberes e de referenciais, modelos de ação colaborativos, 

contínuos e abertos, como uma forma de conceber, analisar e atuar na realidade que nos rodeia, 

religando o conhecimento e a experiência à vida. 

No âmbito do ensino em design, muitos são os desafios ainda encontrados na implementação de 

uma dinâmica interdisciplinar que consiga, na prática, integrar os diferentes conteúdos curriculares, 

de forma a possibilitar a assimilação da totalidade de saberes. 

2 INTERDISCIPLINARIDADE 

As rápidas transformações do mundo contemporâneo evidenciam, cada vez mais, a necessidade da 

busca por estratégias que revejam as formas tradicionais de ensino e aprendizagem. Muito além da 

simples transmissão de conhecimentos, faz-se imprescindível lançar um novo olhar sobre a 

tradicional relação professor/aluno, estereotipados em dinâmicas verticalizadas e monocromáticas, 

nas quais este se porta como um simples coletor e repetidor de informações e rotinas, e aquele é o 

transmissor automatizado, burocrático, gerando uma não–relação hierarquizada e fria.  

O impacto das tecnologias contemporâneas na sociedade modificou sobremaneira o modo como os 

indivíduos lidam com o mundo que os envolvem, física ou digitalmente, permitindo uma intervenção 

no cotidiano de forma intensa, não mais se portando como sujeitos passivos, mas antes verdadeiros 

construtores de possibilidades, abrindo suas próprias oportunidades e intervenções. Novos 

paradigmas são propostos, enquanto outros são superados ou reinventados. Esse panorama reflete 

diretamente sobre as relações de ensino, o que, deixa evidente, segundo Fontoura (2011, p.87), “a 

necessidade de se buscar outros modelos que permitam superar as formas tradicionais de pensar, 

emolduradas nos limites da disciplinaridade – pretensa organizadora do conhecimento.” 

Essas indagações não são recentes, já que se verifica a busca por definições e novos olhares métodos 

e reflexões a respeito da dinâmica educacional desde o final do século XIX e início do século XX. 

Vygotsky (1991) desenvolveu importantes estudos a respeito das interações sociais na constituição 
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do ser humano. Tais estudos identificam a relevância dos contextos sócio-culturais na concepção dos 

processos psicológicos dos indivíduos, com reflexos diretos no ensino e aprendizagem. De acordo 

com Francischett (2005, p.12), tais estudos tiveram como questão central o conceito de mediação, 

que se baseiam fundamentalmente na “representação mental, ou seja, a existência de algum tipo de 

conteúdo mental de natureza simbólica, que representa objetos [...] e a linguagem humana como um 

sistema fundamental na mediação entre sujeito e objeto do conhecimento.” 

Essa reflexão a respeito dos processos psicológicos resultantes da interação sócio-cultural lança luz 

sobre os aspectos da diversidade de como ocorre a produção e mediação de conhecimentos, 

vivências e saberes pelo sujeito historicamente construído. Viver no mundo significa, por si só, uma 

relação interdisciplinar, na qual cada indivíduo reflete a própria universalidade. Segundo Morin 

(2003,p.40) “o ser humano, ao mesmo tempo natural e supranatural, deve ser pesquisado na 

natureza viva e física, mas emerge e distingue-se dela pela cultura, pensamento e consciência. Freire 

(2005) argumenta que a chave para a conscientização desse sujeito transformador passa por um 

sistema educacional libertador, o qual deve legitimar os caminhos para a formação intelectual plena 

do sujeito do aprendizado. Piaget (1985) orienta que interdisciplinaridade possui como resultante 

uma possível transdisciplinaridade. Nesse ponto faz-se importante a busca de definições a respeito 

do que sejam os termos disciplinaridade, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade. Japiassu (1976) argumenta que disciplinaridade pode ser entendida como uma 

exploração de área específica de conhecimento, estabelecendo fronteiras e homogeneidade 

científica, o que difere da interdisciplinaridade, que “se caracteriza pela intensidade de trocas entre 

os especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas, no interior de um projeto específico de 

pesquisa” (JAPIASSU, 1976, p.74). Já o termo multidisciplinaridade evoca “uma simples justaposição, 

num trabalho determinado dos recursos de várias disciplinas, sem implicar necessariamente em um 

trabalho de equipe e coordenado” (Ibidem, p.72). Em relação à transdisciplinaridade, pode-se dizer 

que se refere, como o próprio termo expressa, àquilo que está através e além das diversas 

disciplinas, na busca de uma unidade dos conhecimentos (NICOLESCU, 1999). Busca-se, na 
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transdisciplinaridade, uma relação multidimensional entre os diversos níveis da realidade, 

articulando as partes com o todo, dissolvendo os discursos homogêneos entre a ciência e a cultura 

(SANTOS, 2005). Dessa forma, importa analisar a premência dos procedimentos interdisciplinares no 

âmbito escolar, em particular nas instituições de ensino superior, locus de trocas e construções 

intensas, caracterizadas pela própria natureza interdisciplinar, formando não só acadêmicos, mas 

antes, cidadãos que se habilitam a formar pensamentos sistêmicos e holísticos, capazes de conectar 

especializações em novas bases para as ciências, artes e humanidades. Esses produtos são a própria 

razão de ser da transdisciplinaridade, resultado de um pensamento interdisciplinar. Morin (2003) 

sugere que:  

Poderíamos também imaginar a instituição, em cada Universidade, de um centro de pesquisas sobre os 
problemas de complexidade e de transdisciplinaridade, bem como oficinas destinadas às problemáticas 
complexas e transdisciplinares. (MORIN, 2003, p.85) 

 
Romper com o paradigma da especialização é um caminho árduo, pois a própria história da 

instituição do ensino, em particular as instituições de ensino superior, traz em seu bojo, o estigma da 

concepção disciplinar, ambiente que não gera risco ao docente, pois o limita em um espaço 

conhecido e previsível (MORIN, 2003). Entretanto, tal situação igualmente pode levar à estagnação e 

à simples e pura reprodução conteudista, na contramão de uma reflexão sobre a totalidade, 

impedindo a apreensão do mundo em sua complexidade e diversidade. Fontoura (2011, p.89) 

argumenta que romper com “o invólucro criado pelo especialismo, em torno do conhecimento, 

provoca medos e desconfianças.” Tudo o que é novo gera incertezas e temores.  Mas é necessário 

mudar, pois o mundo é mudança constante, incerteza e dinamismo. Um educador realmente 

engajado busca o desafio, consciente que participa, junto com o aluno, da construção do 

conhecimento. O processo de ensino e aprendizagem é uma via de mão dupla, na qual discente e 

docente constroem e desconstroem, constantemente, seus saberes, vivências e afetos. Observa-se, 

então, que “o interdisciplinar não é algo que se ensine ou que se aprenda é algo que se toma 

consciência e se concretiza através da mudança de atitude, diante do processo educacional.” 

(FONTOURA, 2011, p.91).  
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DESIGN E INTERDISCIPLINARIDADE 

Toda essa discussão a respeito dos conceitos a respeito da inter e transdisciplinaridade remetem ao 

papel do designer e sua formação, interdisciplinar por natureza, já que exige do profissional uma 

postura curiosa e generalista. O designer necessita transitar por áreas aparente distintas ou 

desconectadas, já que seu ofício é projetar soluções, visuais, sistêmicas e emocionais. Conforme 

afirma Correia: 

O design é uma disciplina flexível, passível de várias interpretações [...] ao será uma conquista de uma só pessoa, 
ela formar-se-á em sim mesma, nos processos de diálogo entre todos os participantes nas diferentes etapas do 
projecto. (CORREIA, 2003, p.44) 

 
Portanto, o professor, em qualquer área do design, é chamado a transformar a sala de aula em 

espaço de experimentação e questionamentos, buscando novas relações, inclusive de espaço físico e 

horários preestabelecidos, nas quais exige-se a expansão das atividades para além dos limites da 

escola. Os alunos e professores se relacionam com o conhecimento de forma global, no qual o 

individual faz parte e sentido no todo e os saberes são compartilhados e construídos emocional e 

racionalmente (FONTOURA, 2011). O resultado, como esperado do produto do design, é sincrético, 

além do analítico-sintético. Assim, é urgente a adoção de uma formação para além do conteúdo, 

focando em reflexões que integram os valores sociais, ambientais e, sobretudo, humanos.  

3 A PRAÇA DA LIBERDADE COMO INSPIRAÇÃO E REFLEXÃO 

O tema Flores Urbanas da Liberdade foi idealizado pelo fato de refletir as significativas 

transformações que estavam acontecendo desde 2010, relacionadas à transição do poder político 

para o poder cultural, no Complexo Arquitetônico da Praça da Liberdade, na medida em que iam 

entrando em funcionamento os 12 espaços e museus que compõem o conjunto[i]. 

Sabe-se que uma praça, como ponto de encontro, manifestação e convívio, representa o coração das 

cidades, local de expressão de múltiplos anseios. Construída na época da fundação de Belo 

Horizonte, em 1897, a Praça da Liberdade foi planejada para estar no ponto mais alto da cidade, 
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concentrando o poder político da capital mineira em seu entorno, composto pelo Palácio do Governo 

e Secretarias de Estado. Com a mudança do governo de Minas Gerais para a recém-inaugurada 

Cidade Administrativa, os prédios históricos - tombados desde 1977 pelo IEPHA, Instituto Estadual de 

Patrimônio Histórico e Artístico - passaram a integrar o Circuito Cultural Praça da Liberdade, 

modificando profundamente o sentido do local e enriquecendo as múltiplas possibilidades 

interativas proporcionadas pelo espaço físico, simbólico, histórico, arquitetônico, social, artístico e 

afetivo da praça. 

A praça é do povo, já dizia o poeta. E o povo é vida! Vitória da cultura, que estava tomando posse de 

um espaço vital da cidade. Convergindo para aquele ponto múltiplas manifestações artísticas, 

culturais e científicas. Vindo de todos os cantos e bairros, com novas intenções emoções, 

percepções, ideias e sensações ao ocupar a praça. Vida colorida florescendo em novo fluxo de 

pessoas. Fazendo desabrochar toda a cidade, em sentido ampliado. 

A cidade serviu de fonte de inspiração e reflexão, sendo o ponto-chave para levar os alunos a 

compreender a importância da inserção de seu fazer nas questões do dia-a-dia da urbe, o impacto do 

projeto visual nas questões relacionadas aos usos do urbano (CERTEAU, 1994) e as relações que os 

cidadãos engendram com todos os componentes que fazem parte da tessitura da cidade. Nesse 

sentido, os envolvidos na dinâmica criativa foram instigados a buscar, na observação do cotidiano 

cultural, elementos que tornassem evidentes a relação do indivíduo e a cidade, por meio das 

relações sociais, tanto na arquitetura, nos espaços sociais da praça e do cotidiano da população. 

Ao interligar esses vários significados, o contraste contido no sentido de ”flores urbanas” apresenta 

um potencial de se desdobrar de múltiplas formas, em diversas direções. E veio a se tornar um 

eficiente instrumento didático de provocação e motivação, para que a pesquisa iconográfica 

realizada pelos estudantes fosse além do óbvio, sem descartar, contudo, o uso intencional de clichês 

como um recurso estético. É importante também considerar que a palavra “liberdade” vai muito 

além de nomear um espaço, pois tem o poder de despertar anseios de auto-expressão que são muito 

importantes de serem avivados, e não apenas no âmbito acadêmico, tanto no aprendizado do 
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exercício da liberdade criativa, quanto no reconhecimento da importância da liberdade para o 

verdadeiro aprendizado da autonomia e responsabilidade (FREIRE, 1996). 

Como futuros profissionais que interagem dinamicamente com os elementos e contextos mais 

significativos da contemporaneidade, e guiados pela livre experimentação de seu potencial sensível, 

cada futuro designer que participou da mostra, portanto, teve a oportunidade de expressar a sua 

própria percepção dos mais variados estímulos existentes no local pesquisado. Moraes (2009, p. 10) 

salienta que “vários atributos, antes tidos como secundários, por exemplo, ‘o valor de estima’, os 

‘fatores emotivos, estéticos e psicológicos’, a ‘qualidade percebida’ *...+ são hoje fatores 

determinantes e diferenciais competitivos alçados à condição de atributos primários”. 

A partir do momento em que sensações subjetivas, como a afetividade ou o pertencimento, são tidas 

como aspectos fundamentais para configurar uma boa experiência de consumo, torna-se cada vez 

mais relevante a necessidade de desenvolver competências que vão além de um âmbito profissional 

específico, mas que contemplem também, a projetação de aspectos estéticos e simbólicos da 

cultura, capazes de agregar valor e assumir mediação nas dimensões materiais e imateriais, seja da 

produção de artefatos físicos seja na criação de imagens e de conceitos (KRUCKEN, 2009). A 

somatória da produção visual, estampada digitalmente revela um grande mosaico, um lugar que 

pode ser comparado a um jardim, em que cada flor é única e contribui de forma inigualável para a 

visão do todo. 

4 PRODUÇÃO VISUAL 

ESTAMPAS 

Foram desenvolvidas 35 estampas digitais exclusivas, em atividades projetuais interdisciplinares que 

propiciaram a criação tanto individual, quanto coletiva das imagens. As artes foram geradas 

inicialmente através de várias técnicas, sendo as mais utilizadas: a fotografia, o desenho, a ilustração 

e a colagem. Ao transpor o material de inspiração para o software de edição de imagens, os 
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estudantes enfrentaram diversos desafios: em primeiro lugar, pelo fato de estarem aprendendo a 

dominar os recursos do programa, o que tende sempre a produzir tanto um encantamento, quanto 

um desconforto, diante de tantas inúmeras opções, que parecem à primeira vista muito fáceis de 

serem executadas, mas que, na prática, se apresentam ao aprendiz junto a uma multiplicidade de 

detalhes e procedimentos técnicos. 

Uma segunda questão veio do fato instigante de que, pela manipulação das imagens digitais, é 

possível gerar uma infinidade de matrizes, as quais privilegiam o processo criativo enquanto 

descoberta. Com a possibilidade de se salvar as imagens produzidas e pela facilidade de preservá-las 

como matriz digital, é possível voltar várias vezes num mesmo ponto, desdobrando outras 

experimentações, de forma que, se não houver um fio condutor bem claramente definido de onde se 

pretende chegar, ao final, o excesso de possibilidades pode acabar em cansaço e confusão. 

Além disso, é intenso o aprendizado das competências transversais necessárias para o 

desenvolvimento das habilidades em saber fazer tecnicamente, saber se expressar, saber reconhecer 

o valor do que está sendo produzido, saber alinhar o conceito com a produção, saber interagir com o 

fluxo das ideias que vão circulando e se influenciando mutuamente, saber afirmar o seu potencial e 

saber atuar dentro do tempo curto que é disponibilizado, desde o começo do semestre letivo, até a 

materialização do projeto. No caso da Exposição Flores Urbanas da Liberdade, o prazo foi de 2 meses 

e meio para estar tudo pronto, estampado, costurado, montado e apresentado. As peças produzidas 

com os tecidos estampados foram posteriormente confeccionadas e desfiladas no Teatro Ney Soares, 

em Belo Horizonte, por ocasião da conclusão do semestre letivo, conforme mostrado nas figuras a 

seguir. 

A Figura 1 apresenta a criação visual das estudantes Jaíza Lobo, Emanuele Azevedo e Rachel Santana 

enfatizando o aspecto artístico, registrando uma das sensuais e elegantes esculturas de bronze 

patinado da coleção “Musa” do artista Leopoldo Martins, expostas na Praça da Liberdade naquele 

período. Em estilo surrealista, pode-se observar um efeito de espelhamento e inversão de elementos 

visuais na estampa, bem como o aspecto do feminino é salientado na construção do look, seja pelo 
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local de encaixe da figura em relação ao corpo da modelo, que centraliza o olhar numa região 

altamente carregada de sentidos, seja pelo efeito ampliado do formato circular da parte de cima da 

peça, que explicita uma área oculta, aberta para a observação alheia. 

 

Figura 1: Estampa com inspiração em escultura de Leopoldo Martins 

 

 

O processo criativo é compreendido como uma expressão amplamente ligada ao repertório cultural 

de cada indivíduo (OSTROWER, 1977). Apesar disso, não deixa de ser surpreendente a variedade de 

propostas e estilos que se manifestam dentro de uma mesma turma de alunos, que trabalha em sala 

de aula a partir dos mesmos estímulos. Buscando identificar1 e agrupar alguns temas, pode-se 

observar na Figura 2, a presença de imagens que remetem a aspectos mais facilmente perceptíveis, 

                                                             
1 Estampas criadas pelas alunas: Suellen Tayne, Joanna Carrara, Laura Alves, Mariana Lanças, Thauanny Ribeiro, 
Karen Soares, Helena Dias, Lucilene Pereira, Maria das Graças Jaud. 

631



 

 

tais como a influência da imponente arquitetura do local, com ênfase no coreto e no prédio de Oscar 

Niemeyer. Contudo, tendendo para o lado abstrato, figuras vão se desfazendo, se mesclando, se 

confundindo, se perdendo, ou talvez, se encontrando num mar de possibilidades, criando 

composições que refletem significativos aspectos do caldo cultural contemporâneo. 

 

Figura 2: Estampas inspiradas em temas diversos - arquitetura, artesanato, pessoas e fluxo de energias 
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IDENTIDADE VISUAL  

Essa etapa metodológica, desenvolvida juntamente com o processo de pesquisa e criação das 

estampas, se refere à concepção da identidade visual do evento Flores Urbanas da Liberdade, por 

parte dos alunos de Design Bacharelado. Os alunos se organizaram em 4 equipes, as quais foi  

solicitado que desenvolvessem, por meio de uma pesquisa documental, vídeos, entrevistas e 

palestras, o histórico da Praça da Liberdade, na busca de decifrar seus significados e indagações. 

Produziram registros visuais in loco, por meio de fotografias e desenhos. Todo esse processo de 

coleta de informações possibilitou aos alunos, por meio das técnicas de mapas mentais e conceituais, 

sessões coletivas de brainstorm e produção de roughs, o conceito central das marcas. Cada equipe 

gerou um caderno de processos, em que se fazia apresentar as bases do memorial descritivo da 

marca, essenciais às etapas de germinação, preparação, incubação e iluminação, iniciais na dinâmica 

de criação (TSCHIMMEL, 2010). A partir dos logotipos e marcas mistas finais, foram propostas 

aplicações em peças gráficas e produtos - cartazes, folders, convites, brindes, brandbook, dentre 

outros - sendo desdobrados em estampas e padrões visuais.  

As marcas finais foram submetidas à uma banca para a escolha da identidade corporativa do evento, 

formada por profissionais da área de impressão digital, design e moda, objetivando inserir os alunos 

em experiência real de mercado, os incentivando a enxergar a atividade não apenas como uma 

demanda com fins didáticos, mas antes um projeto reconhecido como oportunidade de organização 

de um portfólio consistente. A identidade visual escolhida pela banca julgadora se baseou nos 

elementos construtivos do cenário visual da Praça da Liberdade, que instigam o observador a buscar 

significados complexos e vibrantes. O resultado foi uma identidade visual bem estruturada, na qual 

elementos simbólicos como a tradição neoclássica do Coreto da Praça e as curvas modernistas da 

obra de Oscar Niemeyer se associam, resultando em estrutura orgânica, alegoria de liberdade. Na 

Figura 3 é possível verificar o processo de criação de equipe formada pelos alunos Carlos Eduardo 

Santos, Eden Mota, Igor Marcelo Silva, Isaac Freitas e Jean Carlos Aires, além do resultado da marca 

mista na versão oficial. 
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Figura 3: Processo de criação da identidade visual Flores Urbanas da Liberdade 

 

Fonte: Brandbook da Equipe de Ambientação , 2014  

 

Sob essa égide, a equipe vencedora da proposta visual ficou responsável em coordenar, em 

aproximadamente 100 m², a execução do projeto de sinalética - painéis, adesivagem de piso e 

paredes do estande, totens - e o próprio projeto de ambientação expográfica, conforme Figura 4. 

Esses projetos contaram com a participação de todos os alunos dos cursos de Design de Moda e 

Design Corporativo, sob a orientação e apoio dos professores de ambos os cursos.  

Figura 4: Exposição Flores Urbanas da Liberdade 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Projeto Interdisciplinar Flores Urbanas da Liberdade demonstrou a viabilidade no diálogo entre as 

múltiplas áreas de conhecimento e domínios sociais, chancelando a inexistência dos limites de 

criação e reflexões no fazer dos envolvidos na dinâmica do design. O projeto contribui de forma 

inigualável para iluminar vislumbres da complexa e fragmentada realidade pós-moderna, espelho 

relevante de elementos culturais imbricados nos contextos sociais mais significativos da 

contemporaneidade, conforme salienta De Masi (2013).  Através da projetação criativa de olhares 

culturais no campo do design contemporâneo pode-se, então, inferir que é possível relacionar 

diferentes saberes capazes de delinear o momento atual como um espaço habitado e prenhe de 

inúmeras potencialidades. Como desdobramentos, pode-se citar o fortalecimento das parcerias, não 

somente entre as instituições fomentadoras e patrocinadores, mas principalmente entre os docentes 

e discentes, na construção do conhecimento. Verifica-se, dessa maneira, a transdisciplinaridade, no 

momento em que o resultado é o fortalecimento das relações, da auto-estima e confiança, 

ampliando olhares e possibilidades, estabelecendo o designer como agente ativo na dinâmica da 

transformação da sociedade.   
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RESUMO	  	  
Este	  trabalho	  parte	  da	  análise	  de	  um	  projeto	  que	  se	  iniciou	  com	  a	  implantação	  de	  uma	  rede	  digital	  incorporada	  
à	  metodologia	  educativa	  existente	  do	  Instituto	  Inhotim.	  Pretende-‐se	  avaliar	  o	  processo	  de	  desenvolvimento	  e	  
evolução	  da	  rede	  junto	  aos	  usuários	  e	  aos	  projetos	  existentes	  no	  período	  de	  implantação,	  em	  abril	  de	  2013	  até	  
sua	  expansão	  em	  forma	  de	  um	  aplicativo	  para	  dispositivos	  móveis	   lançado	  em	  março	  de	  2015.	  Serão	  levadas	  
em	   conta	   também	   as	   etapas	   de	   desenvolvimento,	   manutenção,	   formação	   interna	   e	   incorporação	   de	   novas	  
metodologias	  e	  ferramentas,	  ao	  longo	  do	  ano	  de	  2014.	  Todas	  essas	  ações,	  objeto	  de	  análise	  deste	  artigo,	  foram	  
produzidas	  no	  âmbito	  do	  programa	  Educativo	  do	  Inhotim,	  partindo	  de	  um	  projeto	  piloto	  do	  Instituto	  –	  Jovens	  
Agentes	   Ambientais.	   O	   texto	   procura	   apontar	   como	   o	   design	   da	   informação	   permite	   que	   os	   fluxos	   da	   rede	  
criem	  uma	  memória	  de	  seus	  próprios	  processos	  e	  como	  a	  rede	  pode	  se	  manter	  viva,	  em	  conexão	  com	  outros	  
projetos,	  e	  quais	  podem	  ser	  os	  próximos	  passos	  para	  a	  sustentabilidade	  de	  sua	  existência.	  	  
PALAVRAS-‐CHAVE	  :	  design	  de	  informação,	  educação,	  redes	  digitais,	  sustentabilidade.	  
	  
	  
	  
ABSTRACT	  	  
This	   work	   starts	   from	   the	   analysis	   of	   a	   project	   that	   began	   with	   the	   implementation	   of	   a	   digital	   network	  
incorporated	  into	  existing	  educational	  methodology	  at	  Inhotim	  Institute.	  It	  intends	  to	  analyse	  the	  development	  
and	  evolution	  of	  the	  network	  with	  users	  and	  existing	  projects	  since	  the	  implementation	  period	  in	  April	  2013	  to	  
its	   expansion	   in	   the	   form	   of	   an	   application	   for	   mobile	   devices	   launched	   in	   March	   2015.	   The	   stages	   of	  
development,	  maintenance,	   internal	   training	   and	   incorporation	   of	   new	  methodologies	   and	   tools	   throughout	  
the	  year	  2014	  will	  also	  be	  taken	  into	  account.	  All	  these	  actions,	  which	  are	  the	  object	  of	  analysis	  of	  this	  article,	  
were	  produced	  under	   the	  Educational	  program	  of	   Inhotim,	  starting	  with	  a	  pilot	  project	  of	   the	   Institute	  called	  
Young	  Environmental	  Agents.	  The	  text	   tries	   to	  point	  out	  how	  the	   information	  design	  allows	  network	   flows	  to	  
create	  a	  memory	  of	  their	  own	  processes	  and	  how	  the	  network	  can	  stay	  alive	  in	  connection	  with	  other	  projects,	  
and	  also	  which	  may	  be	  the	  next	  steps	  for	  the	  sustainability	  of	  its	  existence.	  
KEY-‐WORDS	  :	  Information	  design,	  education,	  digital	  networks,	  sustainability.	  
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1	  INTRODUÇÃO	  

O	   Instituto	   Inhotim	   é	   uma	   espaço	   museológico	   situado	   na	   região	   de	   Brumadinho	   (MG),	   que	  

contempla	  uma	  série	  de	  pavilhões	  e	  galerias	  de	  arte,	  além	  de	  um	  Jardim	  Botânico.	  Estabelece	  uma	  

relação	   próxima	   com	   escolas	   das	   redes	   pública	   e	   privada,	   através	   de	   programas	   voltados	   para	  

professores	  e	  estudantes,	  conforme	  é	  relatado	  no	  site	  do	  Instituto:	  	  

Com	  metodologia	   inovadora,	   os	   conteúdos	   dos	   projetos	   educativos	   ampliam	  o	   acesso	   aos	   acervos	   de	  
arte	   e	   botânica;	   formam	   público;	   mobilizam	   a	   arte	   como	   leitura	   da	   vida	   contemporânea	   e	   articulam	  
atividades	   de	   preservação	   da	   biodiversidade,	   visando	   a	   formação	   de	   um	  modelo	   de	   vida	   sustentável.	  	  
Os	   projetos	   educativos	   são	   transdisciplinares	   e,	   anualmente,	   atendem	   a	   mais	   de	   70	   mil	   pessoas	   da	  
comunidade	   escolar.	   (http://www.inhotim.org.br/inhotim/desenvolvimento-‐humano/escolas/)	   Acesso	  
em	  julho	  de	  2015.	  

A	   plataforma	   digital	   da	   Rede	   Educativa	   do	   Inhotim	   surgiu	   da	   necessidade	   de	   trabalho	   à	   distância	  

entre	  educadores	  do	  Inhotim,	  através	  de	  um	  grupo	  	  de	  alunos	  e	  monitores	  da	  cidade	  de	  Araras,	  no	  

estado	   do	   Rio	   de	   Janeiro,	   inicialmente	   no	   âmbito	   do	   Projeto	   Jovens	   Agentes	   Ambientaisi.	   Deveria	  

permitir	   também	  o	  aprofundamento	  na	  relação	  do	   Inhotim	  com	  os	  professores	  da	  rede	  pública	  do	  

entorno	  de	  Brumadinho,	  a	  partir	  de	  um	  grupo	  de	  estudos	  dentro	  do	  projeto	  Descentralizando.	  Foi	  

elaborado,	   então,	   um	   plano	   de	   trabalho	   no	   período	   de	   15	   de	   março	   a	   15	   de	   agosto	   de	   2013,	  

contemplando	   a	   implantação	   inicial	   de	   um	   site	   de	   ativação	   e	   do	   desenvolvimento	   de	   uma	   rede	  

colaborativa	  de	  produção,	  com	  objetivo	  principal	  de	  balizar	  o	  uma	  plataforma	  educativa.	  

O	   projeto	   foi	   dividido	   em	   módulos,	   sendo	   que	   a	   primeira	   etapa	   foi	   denominada	   de	  	  

CRIAÇÃO	  DA	  SEMENTEIRA.	  No	  período	  de	  15	  de	  março	  a	  07	  de	  abril	  de	  2013,	   foi	  disponibilizada	  a	  

parte	   do	   site	   que	   permitia	   o	   cadastro	   dos	   usuários	   e	   a	   apresentação	   dos	   conceitos	   gerais	   da	  

plataforma	  e	  etapas	  do	  projeto	  Jovens	  Agentes	  Ambientais	  –	  Araras.	  Nesta	  fase	  inicial,	  os	  integrantes	  

encontraram	  um	  espaço	  preparado	  para	  o	   trabalho	  à	  distância,	   com	  acesso	  aos	  perfis	  de	   todos	  os	  

participantes	  da	  rede	  (Tutores	  Inhotim	  +	  Tutores	  Locais	  +	  25	  jovens),	  uma	  descrição	  e	  detalhamento	  

do	   programa	   em	   formato	   de	   animação,	   ambientes	   de	   postagem	   e	   de	   interlocução,	   além	   de	   um	  

depósito	  de	  mídias,	  a	  ser	  alimentado	  ao	  longo	  do	  processo.	  

A	  segunda	  etapa	  foi	  denominada	  de	  CRESCIMENTO	  DA	  ÁRVORE	  e	  aconteceu	  de	  08	  de	  abril	  a	  31	  de	  

maio	   de	   2013.	   Iniciou-‐se	   o	   uso	   da	   rede	   colaborativa	   de	   produção,	   que	   teve	   como	   característica	  

principal	   um	  modelo	   de	   sistematização	   e	   geração	   de	   informações	   baseada	   na	   interação	   entre	   os	  

participantes	  envolvidos	  (Inhotim,	  parceiros,	  jovens	  e	  tutores).	  Por	  se	  tratar	  de	  um	  projeto	  novo	  para	  
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o	   Inhotim,	  criamos	  um	  infográfico	  que	  representasse	  o	  processo	  e	  que	  fosse	  de	  fácil	  visualização	  e	  

compreensão.	  Essa	  mesma	  linguagem	  gráfica	  foi	  usada	  na	  interface	  desenvolvida	  posteriormente.	  	  	  

Figura	  1:	  Infográfico	  que	  apresenta	  as	  etapas	  de	  implantação	  e	  a	  expansão	  da	  Rede.	  
 

	  

Fonte:	  Rodrigues,	  2015.	  
	  

A	  Voltz	  Designii	  foi	  a	  responsável,	  inicialmente,	  por	  conduzir	  e	  orientar	  todo	  o	  processo	  nos	  diversos	  

ambientes	   da	   rede,	   com	   a	   implementação	   de	   fluxos	   de	   informações	   horizontalizadas	   em	   todas	   as	  

etapas	  do	  trabalho.	  Partiu-‐se	  de	  uma	  visão	  sistêmica	  do	  design,	  apresentada	  por	  Ellen	  Lupton	  e	  J.	  C.	  

Philips	  (2008)	  no	  livro	  Novos	  fundamentos	  do	  design,	  em	  que	  se	  apresenta	  o	  conceito	  de	  rede	  como	  

um	  gráfico	  e	  um	  conjunto	  de	  conexões	  entre	  pontos	  e	  nós.	  Existem	  maneiras	  diferentes	  de	  conectar	  

os	   nós	   de	   uma	   rede,	   seja	   de	   forma	   centralizada,	   onde	   todas	   as	   forças	   partem	   de	   um	   ponto	   em	  

comum,	   seja	   descentralizada,	   onde	   existe	   uma	   espinha	  de	   onde	   irradiam	   elementos.	   A	   intenção	   é	  

que	  o	  projeto	  seja	  capaz	  de	  trabalhar	  na	  lógica	  de	  uma	  rede	  distribuída,	  que	  possui	  relação	  de	  nó	  a	  

nó,	  sem	  espinha	  e	  sem	  centro,	  concentrados	  na	  conectividade	  de	  forma	  colaborativa.	  

Figura	  2:	  Topologias	  ou	  padrões	  de	  conexão	  elaborados	  por	  Paul	  Baran,	  engenheiro	  polonês	  que	  teve	  	  
grande	  contribuição	  no	  desenvolvimento	  da	  internet	  nos	  anos	  1960	  e	  1970.	  

 

	  

Fonte:	  Baran,	  1960.	  
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Foi	  considerado	  o	  pensamento	  de	  Manzini,	  que	  divide	  o	  processo	  de	  projetar	  (chamado	  de	  “sistema	  

de	   serviços	   colaborativos”)	   em	   quatro	   componentes	   críticos	   do	   design:	   fluidez	   de	   uso,	   replicação,	  

acesso	   diversificado	   e	   melhoria	   do	   suporte	   a	   comunicações.	   Dessa	   forma	   o	   papel	   do	   designer	   é	  

reduzir	  o	   limite	  de	  esforço,	  para	  que,	   independentemente	  da	  quantidade	  de	   força	  de	  vontade	  que	  

um	  determinado	  usuário	  possa	  ter,	  o	  sistema	  consiga	  atingir	  seu	  objetivo.	  A	   inovação	  contínua	  em	  

design	  para	  melhorar	  os	  sistemas	  e	   integrar	  mais	  benefícios	  aos	  usuários	  é	  um	  campo	  de	  pesquisa	  

que	   deve	   ser	   levado	   em	   conta	   nos	   dias	   de	   hoje.	   Conforme	   demonstram	   ainda	   os	   princípios	   de	  

Manzini	  (2002),	  os	  designers	  devem	  pensar	  cada	  vez	  mais	  no	  sistema	  em	  que	  um	  produto	  ou	  serviço	  

está	  sendo	  usado	  –	  todas	  as	  interfaces	  físicas	  e	  culturais	  que	  se	  cruzam	  para	  criar	  o	  contexto	  do	  uso.	  	  

A	   dinâmica	   da	   rede	   foi	   garantida	   por	   meio	   da	   formação	   de	   um	   conselho	   composto	   por	   três	  

representações	   (Educadores	   Inhotim	  +	  Tutores	  Locais	  +	  Voltz).	  As	  ações	  de	  ativação	  estimularam	  a	  

presença	   e	   o	   engajamento	   dos	   participantes	   na	   rede,	   com	   publicação	   de	   mídias,	   comentários	   e	  

realização	  de	  “campanhas”	  com	  destaques	  para	  as	  etapas	  de	  trabalho.	  Foram	  enviados	  por	  e-‐mails	  

aos	   participantes,	   boletins	   semanais	   com	   um	   balanço	   das	   principais	   atividades	   ocorridas	   na	   rede.	  

Todo	   o	   processo	   contou	   também	   com	   uma	   metodologia	   de	   avaliação,	   qualitativa	   e	   quantitativa,	  

através	  de	  relatórios	  descritivos	  de	  análise	  e	  boletins	  de	  medição	  de	  interação	  (gerados	  por	  análises	  

de	  métricas	  do	  site),	  apresentados	  e	  discutidos	  quinzenalmente.	  Todo	  este	  procedimento	  tinha	  por	  

intenção	   estabelecer	   uma	   mediação	   de	   forma	   colaborativa,	   entre	   as	   ações	   presenciais	   e	   virtuais.	  

Todo	  esse	  processo	  era	  visível	  nas	  diferentes	  interfaces	  da	  rede,	  que	  permitiam	  uma	  visualização	  de	  

dados	  em	  diferentes	  formas	  gráficas,	  conforme	  pode	  ser	  vista	  na	  figura	  abaixo.	  

Figura	  3:	  Tela	  de	  interface	  da	  rede	  destacando	  os	  ambientes	  de	  trabalho	  e	  	  
detalhe	  de	  boletim	  de	  métrica	  com	  gráfico	  gerado	  para	  análise	  e	  avaliação.	  

 

	  
Fonte:	  Rodrigues,	  2015.	  
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A	   partir	   do	   dia	   31	   de	   maio	   de	   2013,	   a	   rede	   abriu	   a	   possibilidade	   de	   visualização	   da	   interface	   e	   dos	  

conteúdos	  gerados	  ao	  longo	  do	  processo.	  Essa	  estrutura	  foi	  replicada	  com	  a	  possibilidade	  de	  inclusão	  de	  

outros	  projetos,	  conforme	  a	  definição	  da	  rede	  publicada	  no	  seu	  lançamento,	  em	  abril	  de	  2013.	  	  

A	  Rede	  Educativa	  Inhotim	  acompanha	  o	  site	  do	  Instituto	  na	  difusão	  de	  conteúdos	  e	   informação	  para	  o	  
público	   e	   o	   complementa,	   na	  medida	   em	   que	   apresenta	   uma	   plataforma	   com	   conteúdos	   específicos	  
ligados	   aos	   programas	   educativos,	   com	   possibilidade	   de	   interação	   entre	   seus	   integrantes.	   Trata-‐se	   de	  
uma	   rede	   que	   agrega,	   organiza	   e	   permite	   a	   contribuição	   do	   público	   na	   construção	   de	   conhecimento,	  
registros	  e	  discussões	  em	  torno	  dos	  acervos	  e	  ações	  do	  Inhotim.	  Este	  espaço	  virtual	  está	  organizado	  em	  
ambientes	  de	  trabalho	  associados	  aos	  projetos	  educativos	  do	  Inhotim	  que	  espelham	  as	  metodologias	  de	  
mediação	   e	   geração	   de	   conteúdo	   que	   exploramos	   no	   instituto	   desde	   2006.	  
(http://redeeducativa.inhotim.org.br).	  Acesso	  em	  julho	  de	  2105	  

	  
Figura	  4:	  Infográfico	  que	  reflete	  a	  abertura	  da	  rede	  e	  a	  conexão	  entre	  as	  pessoas	  e	  mídias	  em	  cada	  ambiente	  de	  trabalho.	  

 

	  
Fonte:	  Rodrigues,	  2015.	  

2	  MANUTENÇÃO,	  FORMAÇÃO,	  VISUALIZAÇÃO	  E	  EXPANSÃO	  DA	  REDE	  EDUCATIVA	  

Para	   dar	   continuidade	   à	   rede,	   foi	   traçada	   uma	   nova	   estratégia,	   onde	   os	   mediadores	   puderam	   se	  

apropiar	  das	  ferramentas.	  Isso	  permitiu	  a	  criação	  de	  novos	  ambientes	  de	  trabalho	  para	  se	  relacionar	  

com	  as	  mais	  diversas	  atividades	  educativas,	  entre	  setembro	  de	  2013	  a	  abril	  de	  2014.	  A	  partir	  desta	  

data,	  iniciou-‐se	  um	  outro	  ciclo	  em	  torno	  de	  3	  eixos	  principais:	  a	  constante	  manutenção	  e	  evolução	  da	  

rede;	   o	   desenvolvimento	   de	   uma	   nova	   Interface	   com	   estrutura	   modular	   e	   com	   possibilidade	   de	  

relacionamento	   dos	   conteúdos;	   a	   criação	   de	   um	   aplicativo	   para	   expandir	   o	   uso	   da	   rede	   em	  

dispositivos	  móveis.	  Para	  este	  novo	  momento,	  foram	  incorporados	  ao	  projeto	  novos	  parceirosiii	  afim	  

de	  trazer	  habilidades	  específicas	  necessárias	  ao	  processo	  de	  evolução	  em	  conexão	  com	  a	  estrutura	  

existente.	  
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Evolução	  da	  Rede	  

A	  partir	  das	  observações	  e	  propostas	  feitas	  pelos	  participantes,	  desenvolveu-‐se	  um	  novo	  design	  para	  

as	  áreas	  de	   interação,	  com	  ícones	  que	  permitiram	  uma	  melhor	  usabilidade	  para	  as	   funcionalidades	  

de	  postagem,	  deixando	  a	   interação	  mais	  objetiva,	   com	  um	  caminho	  mais	   curto	  para	  a	   inserção	  de	  

textos	  e	  arquivos	  de	  mídia.	  Foi	  incluída	  uma	  nova	  ferramenta	  para	  inserção	  de	  galerias	  de	  imagens.	  

Foram	   realizadas	   diversas	   implementações	   no	   banco	   de	   dados	   para	   que	   permitisse	   a	   futura	  

integração	  com	  o	  aplicativo	  e	  a	  interface	  modular,	  que	  serão	  detalhadas	  logo	  a	  seguir.	  

A	  partir	  da	  mediação	  das	  tecnologias	  computacionais	  e	  das	  redes	  digitais,	  reconstruímos	  nossa	  relação	  
com	  o	  mundo,	  “habituando-‐nos	  a	  conviver	  de	  forma	  crescente	  com	  uma	  enorme	  quantidade	  de	  dados	  e	  
de	  interfaces	  que	  se	  distribuem	  em	  infinitos	  percursos	  e	  conexões”	  (Prado,	  2005,	  p.	  45).	  

Junto	  ao	  processo	  de	  evolução,	  estava	  prevista	  a	  formação	  continuada	  dos	  mediadores	  e	  da	  equipe	  

ligada	   ao	   uso	   da	   rede.	   Durante	   vários	   momentos	   aconteceram	   encontros	   para	   aprofundamento	   e	  

validação	  dos	  processos.	  Um	  momento	   significativo	   foi	   quando	   foi	   apresentado	  o	   resultado	  de	  um	  

ano	  de	   trabalho	   no	   Seminário	   Internacional	   de	   Arte	   Educação.	   Posteriormente,	   foram	   realizados	   2	  

workshops	  de	  capacitação,	  relacionados	  ao	  aplicativo	  e	  à	  interface	  modular.	  

Figura	  5:	  2º	  Seminário	  Internacional	  de	  Arte	  e	  Educação	  –	  Setembro	  de	  2014.	  Mesa:	  Comunidade,	  Rede,	  Rua.	  	  
Workshop	  Interface	  Modular,	  novembro	  de	  2014.	  Acervo:	  Inhotim.	  

 

	  	   	  
Fonte:	  Inhotim,	  2015.	  

Visualização	  e	  relação	  de	  dados	  

Além	   de	   uma	   busca	   por	   aprimorar	   as	   ferramentas	   já	   existentes,	   foi	   iniciado	   um	   processo	   de	  

elaboração	  de	  uma	  interface	  que	  avançasse	  em	  relação	  ao	  ambiente	  tradicional,	  no	  que	  diz	  respeito	  

aos	   recursos	   de	   visualização	   e	   análise	   das	   publicações.	   Foi,	   portanto,	   desenvolvida	   a	   Interface	  

Modular	   Relacional,	   como	   uma	   maneira	   alternativa	   de	   organizar	   e	   exibir	   os	   conteúdos.	   Pela	  

navegação	  modular,	  cada	  projeto	  ganha	  uma	  visão	  de	  síntese,	  com	   informações	  básicas	  e	   listagem	  

de	   seu	   conteúdo,	   além	   de	   uma	   organização	   visual	   que	   quebra	   a	   lógica	   hierárquica	   da	   navegação	  
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existente.	   A	   ideia	   é	   propiciar	   uma	   visualização	   geral	   de	   ambientes	   e	   territórios;	   ativar	   a	  

potencialidade	   da	   função	   de	   filtragem	   por	   tags	   e	   mídias,	   estimulando	   uma	   navegação	   avançada,	  

analítica	  e	  comparativa.	  

Figura	  6:	  Interface	  de	  capa	  e	  Modular	  Relacional.	  Visualização	  de	  um	  ambiente	  em	  forma	  de	  módulos	  	  
e	  da	  lista	  de	  publicações	  que	  permite	  estabelecer	  relações	  entre	  elas.	  

 

	   	  
Fonte:	  Inhotim,	  2015.	  

O	  projeto	  de	  novas	  interfaces,	  com	  nova	  arquitetura	  da	  informação,	  está	  de	  acordo	  com	  a	  afirmação	  

de	   Casaleno	   (2004),	   onde	   defende	   que	   a	   riqueza	   da	   comunicação	   em	   um	   ambiente	   está	   além	   do	  

intercâmbio	   de	   informações,	   pois	   é	   preciso	   também	   considerar	   a	   densidade	   e	   a	   qualidade	   desse	  

intercâmbio.	  	  

Expansão	  da	  Rede	  –	  Aplicativo	  Intu	  

A	   Rede	   Educativa	   Inhotim	   se	   propõe,	   inicialmente,	   estabelecer	   uma	   relação	   de	   projetos	   com	   as	  

pessoas	  neles	  envolvidas,	  a	  fim	  de	  criar	  conexão	  com	  outros	  projetos.	  Ao	  longo	  do	  uso	  e	  da	  evolução	  

da	   própria	   rede	   no	   ambiente	   de	   trabalho	   em	   sua	   versão	   através	   do	   acesso	   via	   computadores,	  

percebeu-‐se	  a	  necessidade	  de	  promover	  uma	  relação	  mais	  direta	  entre	  os	  usuários.	  Ao	  longo	  do	  ano	  

de	   2014,	   avançou-‐se	   no	   desenvolvimento	   de	   um	   aplicativo	   para	   dispositivos	   móveis,	   buscando	  

potencializar	  as	  relações	  sociais.	  

As	  redes	  digitais	  englobam	  tanto	  uma	  dimensão	  de	  natureza	  material	  –	  responsável	  pelo	  transporte	  de	  
matéria,	   energia	   ou	   informação	   –	   quanto	   uma	   dimensão	   de	   natureza	   social,	   pois	   “a	   rede	   é	   tecida	  
também	  pelas	  pessoas,	  mensagens	  e	  valores	  que	  a	  frequentam”	  (Castells,	  1999,	  p.	  262).	  

Intu	   é	   um	   aplicativo	   para	   navegação	   nos	   conteúdos	   da	   rede	   pelo	   celular	   e	   tablet.	   Sua	   estrutura	   é	  

focada	   nos	   perfis	   dos	   participantes,	   de	   modo	   a	   estimular	   a	   criação	   de	   novas	   conexões	   entre	   as	  

pessoas,	  novos	  grupos	  de	  interesse,	  para	  além	  dos	  projetos	  do	  setor	  educativo.	  
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Amplia-‐se,	  assim,	  a	  discussão	  do	  papel	  da	  tecnologia	  computacional	  para	  muito	  além	  das	  ferramentas,	  
dos	  softwares	  e	  das	  questões	  de	  cunho	  essencialmente	  técnico,	  no	  campo	  do	  Design:	  pois	  são	  as	  mídias	  
digitais	   que	   tecem	   as	   redes	   culturais	   e	   sociais	   que	   hoje	   nos	   conectam	   e	   nos	   entrelaçam	   em	   nos	  
cotidiano,	  e	  cabe	  à	  ubiquidade	  e	  à	  mobilidade	  computacional	  um	  papel	  de	  destaque	  nos	  processos	  de	  
comunicação	  contemporâneos	  (Pinheiro	  e	  Spitz,	  2007).	  

Esse	  dispositivo	  é	  o	  local	  do	  impulso	  participativo.	  Associado	  à	  câmera	  e	  ao	  microfone	  dos	  aparelhos,	  

a	  proposta	  é	  que	  o	  aplicativo	  possibilite	  a	  expressão	  da	  experiência	  cotidiana	  de	  maneira	   intuitiva,	  

imediata,	   sem	   interpretações	   ou	   análises.	   O	   aplicativo	   avança	   na	   utilização	   de	   ferramentas	   de	  

“notificações”,	  que	  estimulam	  a	  interação	  e	  a	  participação	  instantânea.	  

Figura	  7:	  Telas	  do	  aplicativo	  Intu.	  	  
 

	  

Fonte:	  Inhotim,	  2015.	  

3	  CONSIDERAÇÕES	  FINAIS	  

Uma	   rede	   digital	   é	   um	   simulacro	   dos	   relacionamentos	   humanos,	   pois	   tem	   padrões	   de	  

comportamento	   próprios	   das	   relações	   sociais.	   Nem	   sempre	   institucionalizada,	   uma	   rede	   nasce	   e	  

desenvolve-‐se	   naturalmente,	   sem	   que,	   para	   isso,	   os	   atores	   se	   preocupem	   em	   denominá-‐la	   como	  

“rede”.	  Uma	  institucionalização	  não	  garante	  uma	  rede	  em	  pleno	  funcionamento:	  é	  fundamental	  que	  

essa	  relação	  seja	  viva	  socialmente.	  Uma	  rede	  é	  viva	  quando	  o	  tecido	  social	  dela	  é	  vivo	  e	  alimentado	  

constantemente	   pelas	   “trocas”	   que	   existem	   dentro	   dela.	   Quanto	   maior	   for	   o	   número	   de	  

relacionamentos	  (e,	  portanto,	  de	  trocas,	  sejam	  elas	  de	  ideias	  ou	  de	  recursos),	  mais	  a	  rede	  estará	  viva.	  

Tendo	   isso	   como	   premissa,	   busca-‐se	   a	   sustentabilidade	   da	   rede	   através	   de	   diversos	   artifícios,	  

incluindo	   novas	   interfaces,	   um	  mecanismo	   automatizado	   de	   geração	   de	  métricas,	   e	   também,	   pela	  

identidade,	   o	   desejo,	   a	   motivação,	   o	   compromisso	   pessoal,	   a	   confiança	   e	   a	   transparência	   do	  
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processo.	   Espera-‐se	   que	   a	   rede,	   seja	   um	   espaço	   de	   cooperação	   tão	   forte	   e	   virtuoso,	   gerando	  

conteúdos	  de	  qualidade	  que	  cada	  vez	  mais	  estimule	  o	  engajamento	  das	  pessoas.	  Propoe-‐se,	  então,	  o	  

conceito	   de	   sustentabilidade	   de	   forma	   transversal,	   sendo	  meio	   e	   fim	   ao	  mesmo	   tempo.	   No	   caso,	  

pressupõe	  uma	  maneira	  de	  agir,	  para	  manter	  esse	  tecido	  vivo	  após	  o	  final	  do	  projeto	  em	  cada	  ano.	  O	  

intuito	  é	  trazer	  o	  conceito	  de	  sustentabilidade	  das	  redes	  digitais,	  levando-‐se	  em	  conta	  três	  aspectos.	  

O	   primeiro	   aspecto	   é	   a	   captação/injeção	   de	   recursos.	   O	   segundo	   é	   a	   replicação	   da	   metodologia	  

utilizada	   no	   desenvolvimento	   da	   rede	   para	   um	   grupo	   capacitado	   de	   pessoas	   da	   instituição.	   Já	   o	  

terceiro	  diz	  respeito	  à	  capacidade	  da	  rede	  de	  se	  renovar	  constantemente	  através	  de	  novas	  interfaces	  

e	   de	   ações	   contínuas	   de	   mobilização	   presencial	   e	   virtual.	   Conclui-‐se	   que	   uma	   nova	   onda	   de	  

participação	   poderá	   ser	   provocada	   por	   novas	   relações,	   conteúdos	   e	   ações	   através	   da	   criação	   de	  

novos	  aplicativos	  que	  se	  conectam	  com	  as	  redes	  socias	  de	  massa	  e	  com	  os	  dispositivos	  móveis	  para	  

se	   expandirem	   as	   formas	   de	   acesso.	   No	   diagrama	   abaixo	   podemos	   constatar	   que	   as	   evoluções	   e	  

incorporações,	  feitas	  ao	  longo	  do	  processo,	  permitiu	  que	  novas	  relações	  sejam	  establecidas.	  

Figura	  8:	  Diagrama	  da	  estrutura	  atual	  da	  rede,	  revelando	  suas	  possibilidades	  e	  relações.	  
	  

	  

Fonte:	  Rodrigues,	  2015.	  

	  

Pensando	  na	  potencialização	  dessas	  relações	  entre	  os	  nós	  e	  as	  pessoas,	  entre	  os	  dados	  e	  as	  mídias,	  

chega-‐se	  no	  ponto-‐chave	  de	  como	  as	  mesmas	  poderão	  ser	  exibidadas,	  tanto	  no	  campo	  da	  percepção,	  
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quanto	  da	  interação	  em	  ambientes	  virtuais.	  Para	  Rocha	  (2014),	  o	  design	  da	  informação	  se	  estabelece	  

em	   três	   momentos:	   visual,	   organizativo	   e	   estratégico.	   Nessa	   perspectiva,	   passa	   a	   ser	   elemento	  

fundamental,	  pois	  é	  uma	  ação	  de	  projeto	  que	  trata	  os	  objetos	  e	  elementos	  de	  forma	  transdisciplinar,	  

tendo	  como	  foco	  as	  necessidades	  do	  usuário.	  Levando-‐se	  em	  conta	  todos	  esses	  parâmetros,	  o	  design	  

da	   informação	   permite	   que	   os	   resultados	   e	   processos	   de	   comunicação	   possam	   ser	   mais	   bem	  

visualizados,	   compreendidos	   e	   retrabalhados,	   por	   meio	   de	   participação,	   motivação,	   engajamento,	  

colaboração	  e	  generosidade.	  	  
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NOTAS 

 

i Jovens	  Agentes	  Ambientais	  Brasil	  busca	  expandir	  a	  atuação	  do	  Instituto	  Inhotim	  proporcionando	  a	  jovens	  de	  todo	  o	  país	  
uma	  formação	  ambiental,	  com	  	  o	  incentivo	  de	  que	  se	  tornem	  multiplicadores	  de	  boas	  práticas,	  envolvidos	  em	  soluções	  

 

i Jovens	  Agentes	  Ambientais	  Brasil	  busca	  expandir	  a	  atuação	  do	  Instituto	  Inhotim	  proporcionando	  a	  jovens	  de	  todo	  o	  país	  
uma	  formação	  ambiental,	  com	  	  o	  incentivo	  de	  que	  se	  tornem	  multiplicadores	  de	  boas	  práticas,	  envolvidos	  em	  soluções	  
socioambientais	  locais	  e	  globais.	  (http://redeeducativa.inhotim.org.br/projetos/jaa-‐brasil-‐araras) 

 
ii A	  Voltz	  é	  um	  escritório	  de	  design	  sediado	  em	  BH	  desde	  1996.	  Pioneiro	  em	  Minas	  Gerais	  no	  desenvolvimento	  de	  projetos	  
interativos	  para	  museus	  aplicando	  o	  conceito	  de	  Museu	  Expandido,	  a	  partir	  da	  conexão	  da	  experiência	  presencial	  em	  
diálogo	  com	  interfaces	  digitais	  na	  web	  e	  dispositivos	  móveis.	  Responsável	  pelo	  desenvolvimento	  da	  Rede	  Educativa	  Inhotim	  
e	  da	  gestão	  estratégica,	  técnica	  e	  metodológica	  desde	  sua	  implantação	  (www.voltzdesign.com.br). 
 
iii Sumbion	  (sumbioun.com),	  responsável	  pelo	  desenvolvimento	  da	  interface	  modular	  relacional	  e	  Ciclope,	  pela	  tecnologia	  
de	  integração	  do	  aplicativo	  à	  rede	  e	  pela	  automação	  das	  métricas.	  (www.ciclope.com.br) 
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RESUMO  

Este artigo tem como foco apresentar o conceito de design social perpassando em exemplos de como o design 

pode ter sentido ativo na melhoria de vida das pessoas. Compreender o que são bibliotecas comunitárias e a 

importância destas para a comunidade bem como exemplos que demonstram tal importância para o senso 

comum. Investigar a Borrachalioteca, biblioteca comunitária da cidade de Sabará, em Minas Gerais, que é o 

foco desta pesquisa aplicando o conceito de design social para este espaço e desenvolver soluções para suas 

necessidades. 

PALAVRAS-CHAVE : design social, bibliotecas comunitárias, cultura social. 

 

 

ABSTRACT  

This article focuses on the presentation the concept of social design permeating into examples of how design can 

have active sense in improving people's lives. Understand what community libraries and their importance to the 

community as well as examples that demonstrate this importance for common sense. Investigate the 

Borrachalioteca , community library in the city of Sabará , which is the focus of this research applying the 

concept of social design for this space and develop the best solution for the needs of the same . 

KEY-WORDS : social design, community libraries, social culture.  

1 INTRODUÇÃO 

 

A cultura é de um modo mais subjetivo, aquilo que acolhe um indivíduo, que o faça sentir-se vivo e 
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aceito. É o fazer existir. Compartilhar com outros indivíduos as mesmas ideias e opiniões é uma nova 

identidade que toma forma. Um novo pensar com pessoas que se identificam, demonstrando nesse 

círculo, um processo de formação cultural. 

 

O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele é um herdeiro 
de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a experiência 
adquiridos pelas numerosas gerações que o antecederam. A manipulação adequada 
e criativa desse patrimônio cultural permite as inovações e as invenções. Estas não 
são, pois, o produto da ação isolada de um gênio, mas o resultado do esforço de 
toda uma comunidade. (LARAIA, 2013, p.45) 

 

A relevância desse trabalho reside na importância de resgatar os valores do espaço físico de leitura, 

ou seja, os vínculos afetivos e trocas socioculturais promovidas pela interação entre os usuários e o 

espaço. Dessa forma, o Design configura-se como estratégico para tangibilizar nos espaços a interação 

e relação do usuário, resgatando a identidade da comunidade local, compreendendo as suas 

necessidades e solucionando-as da melhor forma a demanda proposta. 

A metodologia utilizada na pesquisa foram questionários via internet, pesquisa bibliográfica e 

levantamento do espaço e materiais, avaliação do projeto, redação de artigos e relatório final: 

avaliação da usabilidade dos materiais projetos e redação de artigos apresentando o 

desenvolvimento do projeto.  

 

1. O design social 

 

O design tem como seu principal papel interpretar as relações socioculturais, seus símbolos e seu 

contexto transformando sentimentos em experiências, objetos, espaços e interação social. 

O design social é comumente confundido com aquele que somente atende a faixas periféricas da 

sociedade, com algum trabalho do tipo voluntário. Entretanto, o design social abrange todos os 

aspectos que formam uma sociedade, como a cultura, a economia, a política, a cidade - como um 

órgão vivo e sistemático -, os símbolos que nela estão inseridos (abstratos ou concretos), a religião, e 

etc. O foco do design social é portanto o ser humano e suas relações compreendendo todos esses 

aspectos que formam a sociedade. São preocupações deste tipo, relacionadas com a qualidade de 

vida dessas pessoas, que movem o Design Social, uma área do design que cada vez mais cresce no 

mundo. 
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“O Design Social apoia-se no entendimento de que nós designers, somos os 
responsáveis por criar pontes, facilitar a relação entre o indivíduo e o mundo que o 
cerca e deixando de lado qualquer discurso inocente, fica evidente o tamanho da 
nossa responsabilidade na construção e desenvolvimento da sociedade a nossa 
volta. É preciso deixar claro, no entanto, que o Design Social nada tem a ver com 
assistencialismo, as ações desta vertente do design têm como foco, transformar 
situações de desigualdade social e tecnológica, oferecendo através do design, 
recursos para que estas barreiras sejam superadas, gerando oportunidades de 
desenvolvimento com resgate da cidadania e a dignidade.” (Klaiber Miranda do 
Design Coletivo) 

 

A cidade representa uma estrutura, que é consolidada a partir de construções simbólicas e culturais. 

Os indivíduos que nela habitam interagem com os seus espaços de várias formas. O que irá definir as 

formas de uma cidade no seu aspecto global como na arquitetura e a cultura social, serão os grupos 

sociais que nela se dividem. 

A cultura, a economia, a ética e a comunicação, a estética e funcionalidade tornam o design 

interdisciplinar, multifacetado e flexível, conversando com as distintas necessidades das sociedades. 

O design se propõe a criar soluções que possam atender a várias pessoas, com o intuito de ser 

inclusivo e flexível. Soluções estas que são geralmente caracterizadas pelo pragmatismo e 

democráticas. 

Todos os homens são designers. Tudo o que fazemos quase todo o tempo é design. 
O design é básico em todas as atividades humanas. Planejar e programar qualquer 
ato, visando a um fim específico, desejado e previsto, isto constitui um processo de 
design [...] design é compor um poema épico, executar um mural, pintar uma obra 
de arte, escrever um concerto. Mas design também é limpar e organizar uma 
escrivaninha, arrancar um dente quebrado, fazer uma torta de maçã, escolher os 
lados de um campo de futebol e educar uma criança (conforme PAPANEK, 1995 
apud BOMFIN, 2002, p. 9). 
 

Pesquisas, planejamento e testes fazem parte de um projeto com soluções eficazes e que se 

adequem a população. Uma solução de design apenas fará sentido se o usuário se reconhecer no 

objeto ou no espaço, do contrário esta não fará sentido de completude no indivíduo.  

 

A função do design na melhoria de vida das pessoas 

 

O design tem como função pensar nas necessidades do ser humano e promover melhoria na 

qualidade de vida. Um exemplo atual disso é como esses profissionais têm projetado, pensando 

como demanda universal, a sustentabilidade.  

O design social é abrangente e múltiplo, porque se compreende como sua maior demanda atingir o 

coletivo, respeitando os valores simbólicos, materiais e imateriais e socioculturais de cada 

comunidade. Sua função está ligada a atender necessidades reais e atuais do ser humano, trazendo 
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assim, capital e soluções rentáveis, através de artigos e produtos de consumo, associadas à 

sustentabilidade. 

Compreende-se que o design social engloba o senso de alteridade e é receptiva a  qualquer que seja 

sua demanda passando assim a projetar com um único objetivo, trazer melhoria na vida da 

comunidade. Desta forma, promove-se inovação sociocultural, criatividade, evolução tecnológica 

entre outros fatores que englobam o crescimento social.  

 

Portanto, desenvolver um projeto que trabalhe a valorização da cultura local 
precisa, além de reunir referenciais locais e aplicá-los em produtos para 
posterior comercialização, promover diálogo com os agentes locais para que 
o resgate seja eficiente e coerente com a realidade. Esse diálogo entre os 
agentes locais e a comunidade vai ao encontro da prática educativa 
emancipadora proposta por Paulo Freire, centrada nos sujeitos, os quais são 
produtores de conhecimento e não apenas receptores. O diálogo, então, 
configura-se como o método de relação entre os sujeitos, às diversas partes 
se encontram em permanente interação. (FREIRE apud MELLO at al, 2006)  

 

Nota-se que o design não é apenas sinônimo de produtos e consumo somam-se a ele valores. 

Valores estes que podem ser manipulados pelos meios midiáticos e adquiridos pela sociedade, 

mudando, assim, todo um paradigma social e cultural. O design torna possível a materialização 

cultural, consequentemente possibilitando a expressão identitária de uma comunidade. 

 

1.2 design social – definições 

 

De acordo com Löbach (2001), o design social observa questão socioculturais direcionada na 

observação pelos problemas da sociedade e tendo como objetivo a melhoria das condições de vida 

de comunidades, colocando os problemas do usuário em foco, respeitando o meio ambiente, a 

cultura como valor agregado e privilegiando a mão de obra local. Victor Papanek, em 1972 no seu 

livro intitulado “Design for the real world”, aponta para o potencial danoso do desenho industrial 

(PAPANEK, 2004) motivando vários designers a pensar na causa e consequentemente estes se 

envolvem cada vez mais com assuntos que são demandas diárias pelo mundo todo, como questões 

sociais, resolvendo problemas em comunidades carentes, pensando também em produtos 

sustentáveis e visando a diminuição de impactos nas futuras gerações. 

Trata-se, dessa forma, de uma relação simbiótica entre os profissionais e a comunidade. O designer 

precisa estar inserido no contexto e observar a comunidade. A comunidade precisa mostrar as suas 

necessidades, sejam elas diárias, de primeira instância ou mesmo necessidades secundárias. Uma 

função complementa a outra tornando a interação e o resultado do trabalho possível. 
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1.3 Exemplos de design social 

 

O design social tange a possiblidade de a comunidade local, de fato, usar o produto ou serviço 

proposto que auxilie nas atividades diárias. A maior ferramenta do designer, geralmente, é com 

materiais disponíveis no local, contudo há vários exemplos de alta tecnologia que são inseridos na 

comunidade com o mesmo intuito. Outro ponto é que as soluções, em sua maioria, são 

caracterizadas por baixo custo e fácil manuseio para tornar possível a usabilidade pelos usuários.  

1. Eliodoméstico, da designer Gabriele Diamanti, é um projeto open-sourced que transforma 

água salgada em água doce e foi projetado para pessoas em países em desenvolvimento. 

Necessitando apenas do Sol, produz até 5 litros/dia. 

Figura 1: Eliodoméstico 

 

FONTE: http://designechimarrao.com.br. Consultado em: 29/06/2015 

 

2. O Hippo Roller foi concebido em 1991 com o intuito de proporcionar praticidade à 

populações carentes na África. É usado em mais de 20 países africanos e contabiliza uma 

ajuda a aproximadamente 300.000 (hipporoller.org/social-impact) pessoas. Muitas delas 

sofriam de problemas na coluna e no pescoço causados por carregar galões de água sobre a 

cabeça, por longos percursos. Apesar da simplicidade do projeto (o barril, a tampa e a alça), 

este beneficia diretamente as populações que não tem acesso à água potável. O produto 

ainda facilita a retirada de água do barril e a boa assepsia evitando maiores contaminações. 
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Figura 2: Hippo Roller 

 

Fonte: http://designechimarrao.com.br. Consultado em: 29/06/2015 

 

3. O AdaptAir foi criado por estudantes de Stanford e ajuda crianças com problemas 

respiratórios a respirar melhor propiciando uma pressão de ar positiva e consistente. O 

problema que tinha sido identificado nas máscaras nasais usadas não se adaptava aos 

diferentes tamanhos de faces das crianças, comprometendo o tratamento e, muitas vezes, a 

vida de crianças com problemas respiratórios graves. O redesenho das máscaras foi 

pelo Alejandro Palandjoglou. Um exemplo de como o Design – e não só as profissões da 

saúde – pode salvar vidas. 

Figura 3: AdaptAir 

 

Fonte: http://designechimarrao.com.br Consultado em: 29/06/2015 

A partir dos exemplos pode-se constatar que o design compreende o problema e as necessidades 

que surgem resultando em soluções que promovem o bem estar social, melhoria de vida e até 

mesmo salvar vidas. 
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Em cada projeto devemos questionar em primeiro lugar a importância que 
ele terá para a sociedade, se o resultado do processo de planejamento e de 
configuração é sensato, se há aspectos negativos a considerar. Não deverão 
ser consideradas somente as vantagens econômicas e sim os possíveis 
efeitos sobre a comunidade. (LÖBACH, 2001, p. 21). 

 

O design insere também na formação de aspectos socioculturais que podem mudar toda a rotina de 

uma comunidade. Dessa forma, as soluções são estudadas para minimizar impactos negativos 

visando sempre o bem estar social da mesma. 

 

2 Bibliotecas comunitárias 

 

2.1 O conceito de biblioteca para a comunidade 

 

A biblioteca comunitária recebe essa tipologia pelo simples fato de ser criada pela comunidade, 

gerida pela mesma e sustentada pelos próprios esforços das pessoas que frequentam e se 

identificam com o espaço. Ou seja, é comum que essas bibliotecas não sejam financiadas pelo 

governo, desta forma elas existem independentemente do querer do governo o que difere muito das 

bibliotecas públicas. Estas dependem do dinheiro público subsidiado pelo município ou estado para 

continuar funcionando através dos funcionários públicos que nela trabalham. 

A biblioteca comunitária está destinada a atender à comunidade em geral, e seu acervo geralmente é 

composto por uma grande variedade de assuntos. Na maioria das vezes, sua gestão é administrada 

por integrantes da própria comunidade. Criar uma biblioteca comunitária é uma possibilidade de 

valorização da comunidade local, na medida em que os conhecimentos podem ser levados a um 

número maior de pessoas já que ela pode se apresentar em vários outros pontos da cidade. 

Iniciativas como esta mostram o interesse da população por espaços que proporcionem aprendizado, 

cultura e valorização social. Demonstra também certo grau de nível organizacional, amadurecimento 

e cidadania por parte da comunidade local, já que assim os próprios usuários se tornam responsáveis 

pelo processo espaço e consequentemente pelo crescimento cultural, coletivo e individual. 

 

2.2. Exemplos de bibliotecas para zonas de pobreza 
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Cada dia mais as comunidades reconhecem a verdadeira importância de se obter informação e 

conhecimento. Por isso o número de bibliotecas comunitárias vem crescendo muito entre muitas 

comunidades no Brasil. 

O projeto Bibliotecas Comunitárias “Ler É Preciso” faz parte da ONG Instituto Ecofuturo, mantida 

pela empresa Suzano Papel e Celulose e Suzano Petroquímica e criada com o objetivo de apoiar a 

formação de cidadãos críticos, capazes de interagir positivamente entre si e com o ambiente em que 

vivem. 

 Atualmente o projeto conta com 80 bibliotecas espalhadas pelo país. A ideia surgiu em 1999 visando 

o resgate sociocultural da comunidade pois foi detectado nessa época um êxodo considerável de 

jovens do local, pela falta de atividades e até mesmo de uma biblioteca local. Dessa forma a ONG 

conseguiu com que o projeto das bibliotecas fosse implantado e hoje auxilia jovens e crianças no que 

se diz respeito a práticas socioculturais e acesso a informação, voltados para uma consciência de 

sustentabilidade e ética. 

Acreditamos que é a partir da integração do homem com a natureza, do 

entendimento de sua relação com o todo, que intenção se transforma em ação, em 

atitude, para mudar o presente e o futuro para melhor! Está nas ações locais, no 

pedaço de chão de cada um, a chave para a sustentabilidade e o cuidado com todas 

as vidas. (ecofuturo.org.br) 

Dessa forma, o projeto promove o convite à leitura e a busca para o conhecimento para formar mais 

cidadãos conscientes, instigando a criatividade, a sustentabilidade, ao respeito sociocultural e 

preservando a vida. O projeto tem como seu principal argumento que é apenas através da educação 

que o individuo conseguirá alcançar seus objetivos de maneira integra e preservada para todos.  

 

Figura 4: Ecofuturo – Ler é Preciso 

 

Fonte: http://blog.ecofuturo.org.br/categoria/promocao-de-leitura. Consultado em: 29/06/2015  
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No Alto José Bonifácio, na Zona Norte do Recife com população de aproximadamente 18 mil 

habitantes, é onde se situa a biblioteca comunitária Amigos da Leitura, que começou em 15 de 

dezembro de 2004, com uma parceria entre o educador social Fábio Rogério Rodrigues, técnicos do 

Porto Digital, representantes da Associação Profissional de Bibliotecários de Pernambuco e o 

Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. O trabalho na biblioteca é voltado para atividades 

culturais e educativas, além da oferta de informações de interesse social, como um banco de 

empregos e cursos articulados com o Senai e o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil.  

 

Figura 5: Biblioteca comunitária Amigos da Leitura. 

 

Fonte: http://www.bibliotecaamigosdaleitura.com.br/. Consultado em: 29/06/2015 

 

Neste projeto é também enfatizado o conceito de sustentabilidade agregado ao respeito 

sociocultural e o incentivo a leitura. O projeto é viabilizado através de parceiros como o Centro 

Luiz Freire, Instituto C&A, Releitura (Rede de Bibliotecas Comunitárias) e Canal Futura. E como 

patrocinadores contam com o apoio da FUNCULTURA, FUNDARPE, Secretaria de Cultura e 

Governo do Estado de Pernambuco. 

 

 

3 O design no redesenho de uma biblioteca comunitária 

 

3.1. A Borrachalioteca em Sabará 
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O projeto da Borrachalioteca começou sem maiores pretensões há 13 anos, na cidade de Sabará, no 

bairro Caieira, distando a aproximadamente 15km da capital mineira, por Marco Túlio Damascena. 

Do lado da borracharia do seu pai, o espaço foi aos poucos tomando forma, e dessa união se deu a 

origem do nome – borracharia com biblioteca. 

No pequeno espaço que ele tinha, começou a juntar livros e deixar disponível para quem quisesse 

ler. Muitos livros vieram como doações dos clientes da borracharia do pai e a divulgação do espaço 

aconteceu naturalmente entre a vizinhança e a comunidade local. 

Desde o seu surgimento a intenção do criador era formar mais leitores e proporcionar acesso aos 

livros de uma forma descontraída e despretensiosa. A consequência disso foi positiva. Os usuários da 

Borrachalioteca entram tímidos, mas após 5 minutos, estão à vontade, escolhendo livros, sentando 

em algum cantinho confortável para prosseguir com a sua leitura. Segundo Marco Túlio o segredo 

sempre foi deixar as pessoas se identificarem com os livros e não impor nenhuma regra como nos 

“Direitos do leitor”, cita ele.  

 

Figura 6: Borrachalioteca em Sabará/MG. 

 

Fonte: http://borrachalioteca.blogspot.com.br/ Acesso em: 10/08/2014 

 

A repercussão aos poucos foi tomando forma. Em 2004, a imprensa televisiva e escrita divulga a 

Borrachalioteca. Em 22 de outubro de 2004, o espaço toma a cena no Jornal Nacional e sai em uma 

manchete no mesmo dia no jornal Estado de Minas. Com isso, a demanda e número de usuários 

aumentam constantemente fazendo com que Marco Túlio repensasse o espaço para continuar 

proporcionando lazer e conforto para os seus visitantes. Em 2007 foi alugado o espaço ao lado da 

borracharia do pai No mesmo ano concorreram ao prêmio “Viva a Leitura”, em Brasília, ganhando 

em segundo lugar como o melhor projeto de incentivo a leitura no Brasil. 
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A cada ano que passava as doações cresciam mais e mais e dessa forma a necessidade de conseguir 

outros espaços para realocar estes livros fez-se necessária. Entre 2008 e 2010 foram abertas, a Sala 

Son Salvador, no bairro Cabral, A Casa das Artes, com livros infanto-juvenis e literatura de cordel, e 

no Presídio Municipal de Sabará o projeto Espaço Libertação pela Leitura. Em 2013 a Borrachalioteca 

entra no programa Prazer em Ler - Polos de Leitura – do Instituto C&A, com a participação de quatro 

bibliotecas comunitárias de Belo Horizonte. O grupo e agentes culturais têm por objetivo repensar e 

desenvolver projetos e ações para o incentivo à leitura.  

Esse ano a proposta é abrir vários cursos de envolvimento com a comunidade e fora dela. Cursos de 

palhaço, de teatro com dança, canto e recitar poemas. A Borrachalioteca participa com os Arautos da 

Poesia, grupo de jovens frequentadores do espaço, que fazem apresentações recitando poemas em 

várias cidades de Minas Gerais, com o objetivo de levar a leitura e o encanto de se recitar poesias e 

prosas. O grupo faz vários ensaios aos fins de semana, com treino para relaxar o corpo e a treinar a 

entonação da voz. As aulas são ministradas pela esposa de Marco Túlio, Águida Alves de Oliveira, que 

é professora e criadora dos Arautos da Poesia. O grupo tem aproximadamente 13 jovens entre 6 a 19 

anos, que se mostram à vontade com o projeto e participam com muita descontração e prazer.  

Hoje com cerca de 12 mil livros no acervo a Borrachalioteca irá comemorar seus 13 anos fazendo 

uma grande festa no centro da cidade de Sabará. No dia 15 de agosto, será realizado o evento 

“Trilhas da Leitura” com livros fazendo trilhas pela praça Melo Viana, com a disponibilidade 3 a 4 mil 

livros. Dessa forma os moradores poderão levar para casa os livros que estiverem nas trilhas e 

confraternizar com a ideia do incentivo à leitura. Ocorrerão também oficinas de teatro, cordel, sarau 

de poesia entre outras formas de arte com o objetivo de entreter os cidadãos da cidade e convidar a 

todos a momentos de arte e lazer.  

 

3.2. O projeto Redesenhando a Borrachalioteca 

 

O projeto se iniciou com o objetivo de ajudar as camadas mais populares da sociedade e entender 

como o design poderia se inserir para dar apoio social a elas. 

A Borrachalioteca, nosso objeto de pesquisa, pode exemplificar como a cultura e os valores da 

comunidade trazem identidade ao ambiente e como o design pode auxiliar na identificação da 

identidade local e reforçá-la, criando um senso de pertencimento e orgulho nos seus usuários.  

 

Na contemporaneidade o design tem configuração diversa, com inúmeras 

possibilidades de relações e associações. É uma grande rede, um tecido 

entrelaçado e articulado, repleto de significações resultantes do 
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entrelaçamento e articulação de signos que geram linguagens diferenciadas. 

Essa grande rede flexível atua na esfera da informação, comunicação e 

conhecimento, tem como foco central o homem, as dinâmicas e produções 

culturais que o envolvem. (MOURA, 2011, p. 89).   

 

O design vem construindo não só objetos e materiais para um uso objetivo e peremptório, mas ele 

vem embutido também de uma estrutura semiótica com uma carga subjetiva e abstrata. Assim, o 

modo como a sociedade se relaciona com esses objetos interferirá na cultura contemporânea 

provocando novos fenômenos comportamentais e gerando novas relações usuário-produto, 

produto-usuário. 

Dessa forma, o design vê nas dinâmicas socioculturais um desafio para novas criações e evolução no 

que se diz respeito a criatividade e nas áreas técnicas de construção, como por exemplo, novos 

materiais a serem pensados e novas funções que se pode dar a um produto. 

 

3.2 Ações pensadas pelo design na Borrachalioteca 

 

O projeto inicial de pesquisa, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Design e Representações Sociais 

da UEMG, financiado pelo CNPq, tinha como objetivo reformular o ambiente a partir de oficinas com 

os frequentadores, criar um espaço que fosse mais agradável e adequado aos usuários, a partir da 

utilização dos materiais ali presentes. No entanto, a partir de pesquisas bibliográficas, pesquisa de 

campo e questionários aplicados estabelecemos um maior entendimento das necessidades da 

Borrachalioteca. 

A Borrachalioteca não tem imóveis próprios. O espaço físico é mantido por bolsas de fomento a 

cultura, que são vulneráveis, com prazos de início e término de financiamento. 

Percebemos outras demandas, como por exemplo a participação em eventos fora da cidade de 

Sabará. Os jovens que participam de atividades na Borrachalioteca sempre estão viajando ou fazendo 

atividades fora do seu espaço, levando a leitura, a poesia, entre outras formas de arte e incentivando 

jovens e adultos à participação cultural. No entanto, o deslocamento de materiais para as atividades 

é sempre feito de maneira precária, assim como o palco para suas apresentações. A partir dessa 

demanda fomos instigados a pensar em soluções que pudessem auxiliar as apresentações em 

eventos da Borrachalioteca e que essa solução pudesse apresentar a biblioteca comunitária para as 

pessoas. 

A “Borrachalioteca Sobre Rodas” (BSR) foi concebida para ser acoplada no veículo automotivo de 

forma simples e eficaz. O conceito da BSR é baseado na cultura cigana, inclusive na forma da 
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carenagem, com o teto em semicírculo (abaulado). Seu desenho aponta como asas abertas nas 

laterais que insinuam o voo para o conhecimento através da leitura. Seu material em chapa de aço 

carbono e estrutura em metalon configuram-no como resistente a chuva e intempéries. Possui as 

prateleiras em de MDF com revestimento melamínico. As prateleiras irão transportar os livros da 

Borrachalioteca e no espaço interno onde podem ser transportados outros objetos como cadeiras e 

poofs para convidar as pessoas a se sentarem para ler um livro ou um cordel.  O projeto é 

coordenado pela professora Rita A. C. Ribeiro, tem a autoria de Anderson Horta com o projeto 

gráfico da plotagem do designer Sérgio Luciano da Silva. Foi executado pela empresa Carretinhas 

Imperial. 

 

Figura 7: Borrachalioteca Sobre Rodas (protótipo). 

 

Fonte: ANDERSON HORTA, 2015. 

 

Figura 8: Borrachalioteca Sobre Rodas (protótipo gráfico). 

 

Fonte: ANDERSON HORTA, 2015. 
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Figura 9: Borrachalioteca Sobre Rodas. 

.   

Fonte: ANDERSON HORTA, 2015. 

 

 

4. Considerações finais e avaliação dos resultados 

 

A entrega do projeto será feita no dia da comemoração dos 13 anos da Borrachalioteca. 

Posteriormente serão feitos levantamentos acerca de seu uso, para estudos futuros. Acreditamos 

que projetos dessa natureza, ainda que com um foco restrito podem e devem contribuir para a 

melhoria de vida das populações.  

O melhor ativo dos designers, atualmente, reside na sua percepção para ver a interconexão do 

mundo de um modo humanista. Nesse contexto, o Design se torna a linguagem dominante para 

promover a inovação. Pois cabe a ele o papel de viabilizar a natureza participativa dos profissionais, 

consumidores e da comunidade em geral, em torno de um novo conjunto de regras que privilegiam a 

usabilidade, mas pensando também nos fatores emocionais e na sustentabilidade. Assim, a função 

social do design transcende a forma e passa a pensar no projeto como parte de uma cadeia de 

valores sociais, que privilegia o humano. 
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RESUMO  
O presente  estudo  discute  a  evolução do discurso  ambientalista  na  cultura  ocidental  e  busca  caracterizar  a 
produção acadêmica sobre sustentabilidade ambiental publicada em congressos científicos brasileiros da área 
do Design. Um dos objetivos deste texto é apontar para a diversidade de discursos acerca da sustentabilidade 
ambiental existentes, de modo que seja possível reconhecer ao menos três noções distintas: o discurso sobre 
sustentabilidade no âmbito das ciências sociais, o discurso político de sustentabilidade e finalmente o discurso 
de  sustentabilidade  alinhado  ao  conceito do Triple Bottom  Line  (TBL). Para esta  análise  são  consideradas as 
contribuições de autores como Sachs (1986), Leff (2001) e Elkington (1999) em discussão sobre a emergência e 
as contradições do movimento ambientalista. Igualmente, observam‐se as formulações de Manzini (2005), em 
reflexão acerca das estratégias de Design para o enfrentamento da problemática ambiental.  
PALAVRAS‐CHAVE: Design e Sustentabilidade, Discurso Ambientalista, Área do Design. 
 
 

ABSTRACT  
This study discusses  the evolution of environmental discourse  in Western culture and  tries  to characterize  the 
academic production on environmental sustainability published  in Brazilian scientific congresses  in the area of 
Design. One goal  is  to point  to  the diversity of  speeches about environmental  sustainability  so  that makes  it 
possible to recognize at least three distinct notions: the discourse in the social sciences, the political discourse of 
sustainability  and  finally  the  discourse  aligned  to  the  Triple  Bottom  Line  concept  (TBL).  For  this  analysis 
considers the contributions of authors such as Sachs (1986), Leff (2001) and Elkington (1999) in the emergency 
debate and contradictions of the environmental movement. Also, we observe the Manzini formulations (2005), 
reflection on the strategies of Design for coping with environmental problems. 
KEY‐WORDS: Design and Sustainability, Environmentalist Speech, the Design Area. 
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1 INTRODUÇÃO 

A palavra "sustentável" provém do latim sustentare e significa sustentar, defender, apoiar, conservar. 

Sustentabilidade, portanto, pode ser definida como a habilidade de sustentar ou defender uma ou 

mais  condições,  estabelecida  por  algo  ou  alguém.  Pode  também  ser  compreendida  como 

característica de um determinado processo ou sistema, capaz de assegurar a sua conservação ou a 

sua estabilidade em certas condições.  

O conceito de sustentabilidade sempre esteve, de modo geral, atrelado à  idéia de desenvolvimento 

sustentável.  As  menções  mais  explícitas  ao  termo  “Desenvolvimento  Sustentável”  podem  ser 

observadas  a partir das proposições  do  economista  Ignacy  Sachs  (1986), na década de  1970, que 

contribuiu para as  formulações da noção de “Ecodesenvolvimento”. Sachs, ao  formular a noção de 

“Ecodesenvolvimento”,  propunha  uma  estratégia  multidimensional  como  alternativa  de 

desenvolvimento  que  estivesse  articulada  à  promoção  econômica,  à  preservação  ambiental  e  à 

participação social.   

Com  a  realização  da  conferência  de  Estocolmo  em  1972,  o  termo  “desenvolvimento  sustentável” 

passou a  ser adotado,  tendo projeção mundial  como um  conceito para o  crescimento alinhado às 

questões  ambientais. A  utilização  do  termo,  deve‐se  ressaltar,  esteve  relacionada  ao  conteúdo  da 

estratégia  oficial  de  desenvolvimento,  e  foi  aplicada  pelos  conferencistas  na  elaboração  de 

documento  intitulado  Relatório  Brundtland,  também  conhecido  como Nosso  Futuro  Comum  (Our 

Common  Future), publicado em 1987. Entretanto,  a Comissão Brundtland,  apoiada em muitas das 

idéias apontadas por Sachs, promoveu um resultado qualitativamente diverso, ao esvaziar o conteúdo 

emancipador  que  o  conceito  propunha.  Assim,  embora  alguns  elementos  da  síntese  de  Sachs 

permanecessem  constantes,  como  a  idéia  de  articular  crescimento  econômico,  preservação 

ambiental e eqüidade  social, as prioridades  resultaram em proposições diferentes. Ao contrário do 

“Ecodesenvolvimento”, a Comissão Brundtland enfatizava a questão econômica e  tecnológica, bem 

como uma tônica que tendia a despolitizar a proposta de Sachs. 

Leff (2001, p. 18) concorda com essa constatação ao afirmar que: 

[...] antes que as estratégias de Ecodesenvolvimento conseguissem romper as barreiras da gestão 
setorializada de desenvolvimento [...] as próprias estratégias de resistência à mudança da ordem 
econômica foram dissolvendo o potencial crítico e transformador das práticas de Ecodesenvolvimento. 
Daí surge a busca de um conceito capaz de ecologizar a economia, eliminando a contradição entre 
crescimento econômico e preservação da natureza [...] Começa então naquele momento a cair em 
desuso o discurso do Ecodesenvolvimento, suplantado pelo discurso de Desenvolvimento Sustentável. 
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É  possível  reconhecer,  a  partir  desta  perspectiva,  conforme  assevera  Lima  (2015,  p.  102),  que  o 

discurso da sustentabilidade “[...] surgiu como substituto ao discurso de desenvolvimento econômico, 

produzido e difundido pelos países centrais do capitalismo – sobretudo os Estados Unidos – para o 

resto do mundo no contexto da Guerra Fria”. 

Em  diferentes  abordagens  teóricas  e  em  conferências  e  encontros  internacionais,  o  termo 

sustentabilidade tem sido  incorporado nos debates acerca do desenvolvimento a partir das relações 

entre natureza e sociedade: tanto na esfera pública, quanto na esfera privada, tem sido possível notar 

proposições  que  consideram  aspectos  voltados  para  o  crescimento  social  organizado  pelo  viés  da 

sustentabilidade. 

No entanto, algumas entidades ambientalistas e organizações não‐governamentais têm adotado um 

posicionamento crítico frente à ausência de ações mais  incisivas e capazes de transformar o quadro 

de  degradação  social  e  ambiental.  Neste  argumento  crítico,  tais  organizações  entendem  a 

sustentabilidade  como o princípio  estruturador de um processo de desenvolvimento  centrado nas 

pessoas,  conforme  sinaliza  Rattner  (1999,  p.  233),  afirmando  que  um  método  com  enfoque 

humanista  “[...] poderia  se  tornar o  fator mobilizador e motivador nos esforços da  sociedade para 

transformar as instituições sociais, os padrões de comportamento e os valores dominantes”. 

Neste sentido, encontram‐se diferentes produções  teóricas e práticas dedicadas a contribuir para o 

estabelecimento  de  um  cenário  em  equilíbrio  do  ponto  de  vista  ambiental,  social  e  econômico. 

Diferentes áreas do conhecimento  têm se dedicado na construção de proposições que abarquem a 

abordagem da sustentabilidade em suas ações e implicações na sociedade, e dentre elas encontra‐se 

o  Design.  Nesta  perspectiva,  tem‐se  a  estratégia  proposta  por Manzini  (2005)  ‐  “Design  para  a 

Sustentabilidade”  ‐  com  o  intuito  de  construir  um  cenário  de  equidade  sob  o  ponto  de  vista 

ambiental, econômico e social. 

Nos dizeres de Manzini, 

[...] para ser verdadeiramente reconhecido como tal, o design para sustentabilidade deve aprofundar 
suas propostas na constante avaliação comparada das implicações ambientais, nas diferentes soluções 
técnica, econômica e socialmente aceitáveis, e deve considerar, ainda, durante a concepção de produtos 
e serviços, todas as condicionantes que os determinem por todo o seu ciclo de vida. (MANZINI, 2005, p. 
23). 
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De  tal  forma, e diante das  considerações apresentadas,  ressalta‐se, uma vez mais, que o presente 

artigo busca  realizar uma  reflexão  sobre o discurso  ambientalista e  tecer  considerações  acerca do 

panorama da literatura relacionada à sustentabilidade ambiental no âmbito da pesquisa em Design.  

2 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DISCURSO AMBIENTALISTA 

No contexto atual, faz‐se possível identificar uma diversidade de discursos acerca da sustentabilidade 

ambiental. Faz‐se possível também reconhecer ao menos três noções distintas sobre tal proposta: o 

discurso  no  âmbito  das  ciências  sociais,  o  discurso  político  de  sustentabilidade  e  finalmente  o 

discurso alinhado ao conceito do Triple Bottom Line (TBL). 

No  âmbito  do  discurso  dos  cientistas  sociais,  nota‐se  a  produção  de  argumentos  a  favor  da 

sustentabilidade  em  torno  da  idéia  de  eficiência  no  uso  dos  recursos  naturais:  a  partir  da 

institucionalização de um cenário de mercado competitivo, haveria distribuição e utilização eficiente 

de recursos naturais de modo mais eficiente. De acordo com Rattner (1999, p. 234), nesta concepção, 

acredita‐se que “as possíveis distorções desse mercado poderiam ser corrigidas pela internalização de 

custos  ambientais  e/ou  eventuais  reformas  fiscais,  coletando‐se  mais  taxas  e  tributos  dos 

responsáveis pelos processos poluentes”. Dessa maneira, no discurso da esfera social, nota‐se que a 

sustentabilidade  pode  ser  alcançada  a  partir  da  implementação  da  racionalidade  econômica  em 

escala local, regional e global. Na concepção dos sociólogos, os menos favorecidos economicamente 

são as principais vítimas da degradação ambiental. E, nesta perspectiva, a problemática ambiental é 

subjacente à relação entre justiça, igualdade e sustentabilidade. 

Já no âmbito do discurso político de sustentabilidade, tem‐se uma concepção de enfrentamento não 

apenas  à  degradação  dos  recursos  naturais,  mas  também  aos  abusos  de  poderes  político  e 

econômico  engendrados  por  países  líderes  mundiais.  Para  Rattner  (1999),  há  um  processo  de 

mobilização  de  cidadãos  que  agem  em  busca  de  crescente  produtividade  econômica,  com  a 

preservação da natureza e bem‐estar social. No entanto, e ainda para Rattner (1999, p. 236), “o fator 

central não é um sistema democrático formal, mas a construção e o esforço contínuo de instituições 

democráticas  específicas”. Neste  particular,  a  questão  emergente  é  criar  instituições  democráticas 

com  capacidade  de  catalisar  um  processo  de  desenvolvimento  socialmente  equilibrado  e 

ecologicamente  sustentável,  assegurando  limites  políticos  que  estabeleçam  relações  de mercado 

igualitárias. 

665



 
 
 
 

Por  fim,  tem‐se o  discurso  ambientalista no  âmbito do  conceito de  Triple Bottom  Line  (TBL),  que 

assume uma concepção que abrange três aspectos: o aspecto ambiental, o social e o econômico. Na 

tradução  para  a  Língua  Portuguesa,  o  termo  Triple  Bottom  Line  (TBL)  tem  o  significado  de  “Três 

Pilares”, ou ainda, “Tripé” da Sustentabilidade. Referida concepção é comumente utilizada e adaptada 

na atualidade, tendo surgido a partir de estudos realizados por Elkington (1999), que pressupõe uma 

busca a fim de reconhecer e resguardar elementos de cunho ambiental, social e econômico. 

Numa análise pormenorizada tem‐se que é possível a abordagem dos três fatores: o fator Econômico, 

com a finalidade de gerar empreendimentos viáveis financeiramente; o fator Ambiental, cujo objetivo 

é analisar a  interação de processos com a natureza sem gerar danos permanentes; e o fator Social, 

que se dedica ao estabelecimento de ações justas para trabalhadores, gestores e sociedade.  

O conceito Triple Bottom Line (TBL) é explicitado de maneira sintetizada na Figura 1.  

Figura 1 – Conceito de Triple Bottom Line 

 
Fonte: Adaptado de ELKINGTON, 1999 

 

Recentemente,  mais  um  pilar  foi  reunido  aos  três  pilares  previamente  citados:  o  pilar  cultural. 

Entretanto, este pilar ainda não foi integral e amplamente incorporado às proposições e aos projetos 

institucionais que adotam tal conceito. 
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3  PANORAMA  PRELIMINAR  DA  LITERATURA  RELACIONADA  À  SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL NO ÂMBITO DA PESQUISA EM DESIGN 

Para promover reflexão acerca das concepções sobre a sustentabilidade ambiental na perspectiva do 

Design,  o  presente  estudo  buscou  analisar  as  recentes  publicações  do  Congresso  Brasileiro  de 

Pesquisa  e  Desenvolvimento  em  Design  ‐  P&D  Design.  Faz‐se  importante  pontuar  que  referido 

congresso é o principal evento científico da área de Design no Brasil, sendo realizado a cada dois anos 

com o objetivo de promover discussão da investigação científica e do ensino de design. 

De tal maneira, e a fim de se discutir a proposta que aqui se apresenta, foi realizado levantamento e 

seleção  de  92  (noventa  e  dois)  artigos  completos,  apresentados  e  publicados  em  edições  do 

Congresso P&D Design, nos anos de 2012 e 2014.  

As publicações do ano de 2012 totalizam 551 (quinhentos e cinquenta e um) artigos, dos quais foram 

selecionados 76 (setenta e seis) que continham os termos sustentabilidade e/ou sustentável no título 

e/ou no resumo. Já as publicações do ano de 2014 compõem um total de 322 (trezentos e vinte dois) 

artigos,  dos  quais  foram  selecionados  16  (dezesseis),  seguindo  o  mesmo  critério  anteriormente 

apresentado – importante ressaltar que o presente texto é um estudo exploratório e documental, no 

qual  foram  contemplados  os  artigos  publicados  nas  duas  edições  mais  recentes  do  Congresso. 

Referido estudo, também se deve dizer, foi realizado em duas etapas. 

Na  primeira  etapa,  promoveu‐se  análise  de  textos  com  o  objetivo  de  se  compreender  as 

contribuições  das  publicações  realizadas,  entendendo  a  contextualização  de  seu  discurso 

ambientalista. Já a segunda etapa compreendeu uma análise qualitativa de dados realizada por meio 

de uma Classificação Hierárquica Descendente, com auxílio do programa IRAMUTEC, com o intuito de 

desenvolver análises estatísticas sobre corpus textuais. 

Método  

A análise realizada neste estudo corresponde a um estudo documental, de caráter exploratório, com 

o objetivo de verificar, de modo preliminar, como o conceito de Sustentabilidade é apresentado no 

contexto das publicações científicas no âmbito do Design. Para tanto, foram  inicialmente  levantados 

os  artigos que  continham os  termos  Sustentabilidade  e/ou  Sustentável,  como dito  anteriormente. 

Posteriormente, realizou‐se um recorte textual considerando os títulos e os resumos dos artigos. 
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Assim,  foram  captados  92  (noventa  e  dois)  artigos  que  formaram  o  corpus  de  análise  chamado 

“Sustentabilidade”  e  que  foi  submetido  ao  software  IRAMUTEQ  (Interface  de  R  pour  analyses 

Multidimensionnelles  de  Textes  et  de  Questionnaires).  O  Software  IRAMUTEQ  realiza  análises 

quantitativas de dados textuais por meio do método de Classificação Hierárquica Descendente – CHD, 

baseado  no  algoritmo  proposto  para  o  software  Alceste,  por Max  Reinert  (2001).  O  IRAMUTEQ 

também realiza análises  léxicas, disponibilizando contextos e classes de discursos caracterizados por 

seus  vocabulários  (CAMARGO;  JUSTO,  2013).  Por  fim,  faz‐se  importante  enfatizar  que  o  Software 

IRAMUTEQ  possibilita  a  análise  por  similitude  entre  palavras  e  a  respectiva  apresentação  dos 

elementos em nuvem de palavras. 

Resultados 

Os artigos selecionados apresentam, de modo geral, proposições de projetos, bem como dissertam 

acerca de análises de ações de Design com vistas a promover um cenário  favorável à promoção da 

sustentabilidade. Referidos artigos  indicam ainda que a concepção de sustentabilidade contempla a 

utilização de materiais alternativos, ações  ligadas à  redução ou aproveitamento de  resíduos, assim 

como  uma  preocupação  no  desenvolvimento  de  projetos  e  propostas  imateriais  com  foco  na 

sustentabilidade.  Revelam‐se  ainda  em  tais  artigos  a  pluralidade  de  ações,  a  diversidade  de 

concepções e a presença de inquietações na relação entre design e sustentabilidade. 

A partir da análise quantitativa de dados foi possível perceber o número de nomes, de advérbios, de 

adjetivos e de verbos que incidem no corpus “Sustentabilidade”. O cálculo de freqüência de palavras 

revela que os termos “projeto”, “produto”, “desenvolvimento” e “pesquisa” estão entre aqueles que 

mais aparecem no  corpus. No  comparativo entre dois adjetivos,  “ambiental” e  “social”, o primeiro 

termo  prevalece  com  45  (quarenta  e  cinco)  ocorrências  sobre  o  segundo,  com  26  (vinte  e  seis) 

incidências, conforme expõe a Tabela 1. 

Tabela 1: Cálculo de Frequência de Palavras 

Forma  Frequência  Tipos 
design  163  nome 
como  92  advérbio 

sustentabilidade  91  nome 
projeto  86  nome 
produto  80  nome 

sustentável  68  adjetivo 
desenvolvimento  51  nome 

pesquisa  51  nome 
apresentar  50  verbo 
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ambiental  45  adjetivo 
produção  40  nome 
processo  39  nome 
trabalho  37  nome 
estudo  35  nome 
material  35  nome 
novo  35  adjetivo 

metodologia  30  nome 
moda  29  nome 

presente  28  nome 
através  26  advérbio 

ferramenta  26  nome 
resultado  26  nome 
social  26  adjetivo 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015 

A partir do  tratamento dos dados,  a  classificação hierárquica descendente  analisou 92  (noventa e 

dois)  segmentos  de  texto,  relacionando  1746  (mil  setecentas  e  quarenta  e  seis)  palavras  que 

ocorreram 9746  (nove mil setecentas e quarenta e seis) vezes  ‐  (média de ocorrência = 105,93 por 

texto). O  software  IRAMUTEQ  dividiu  o  corpus  “Sustentabilidade”  em  dois  subcorpus  a  partir  da 

classificação hierárquica descendente, conforme expõe a Figura 2: 

Figura 2: Dendograma de Classificação Hierárquica Descendente 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2015 
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O  primeiro  subcorpus,  composto  pela  classe  5,  apresenta  os  termos  “material”,  “transporte”, 

“revestimento” e “compósito” como elementos centrais para a promoção da sustentabilidade.  Já o 

subcorpus  formado  pelas  classes  4,  3,  1  e  2  apresentam  os  termos  “comunidade”,  “artesanal”, 

“impacto”,  “estratégico”  e  “contemporâneo”  como  pontos  essenciais  que  se  destacam  num  viés 

sistêmico e integrado de elementos ligados à sustentabilidade. 

A  classe 2  representou 24,4% das Unidade de Contexto Elementar  ‐ UCEs e  teve  como elementos 

principais  os  termos  “comunidade”,  “artesanal”,    “grupo”,  “identidade”,  “histórico”,  “alternativa”. 

Neste  particular,  considera‐se  a  predominância  de  artigos  que  discutem  elementos  ligados  à 

valorização de aspectos da  identidade coletiva e preservação do patrimônio natural e cultural  local. 

Estima‐se que a sustentabilidade, dentro deste contexto, seja discutida de modo a reconhecer valores 

no âmbito comunitário. 

No que se refere à classe 5, que possui 15,4% das UCES, nota‐se a prevalência de termos relacionados 

à materialidade,  de modo  a  considerar  critérios  de  eficiência  de  uso  de  recursos  naturais  e  na 

produção/distribuição de artefatos industriais. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente artigo teve como propósito realizar reflexão acerca do discurso ambientalista na cultura 

ocidental, promovendo levantamento e análise de literatura relacionada à sustentabilidade ambiental 

no âmbito da pesquisa em design.  

As  reflexões acerca do discurso ambientalista podem  revelar que o  conceito de  sustentabilidade é 

capaz de abarcar diversos elementos na busca por uma visão sistêmica das relações entre natureza e 

sociedade.  A  abrangência  deste  conceito,  deve‐se  enfatizar,  pondera  sobre  valores  de  ordem 

ambiental,  social,  econômica  e  cultural. No  entanto, pode  também  sopesar  acerca de parâmetros 

políticos  num  viés  de  democratização  de  acesso  e  uso  de  recursos  naturais,  como  também  de 

equilíbrio na gestão dos processos organizacionais na esfera regional e global. 

Diante  dos  estudos  realizados,  pôde‐se  constatar  que  uma  parte  significativa  das  produções 

relacionadas  à  sustentabilidade  no  âmbito  da  pesquisa  em Design  se  apresenta  com  proposições 

múltiplas em consonância com a vertente dos pilares da sustentabilidade: aspectos ligados à cultura e 

à organização de comunidades se revelam como pontos essenciais na concepção de sustentabilidade 

no âmbito do Design. 
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Cabe ressaltar que, a relevância de um estudo aprofundado, que considere um número ampliado de 

publicações, demandaria um  fôlego maior de  investigação,  sendo esta uma melhoria para estudos 

futuros. Identificam‐se lacunas ainda a serem exploradas, tais como os impactos das metodologias de 

design como Design Participativo e Design para a Sustentabilidade e sua repercussão em projetos e 

proposições realizadas na atualidade. 
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RESUMO  

As tecnologias sociais, na medida em que se apresentam como soluções modernas, simples e de baixo custo, se 
popularizaram como alternativas para a resolução de problemas estruturais das camadas mais excluídas da 
sociedade, apoiadas por programas governamentais, segundo Dagnino (2010). Grande parte da população de 
baixa renda, ainda passa pela exclusão social, pela carência de métodos, técnicas e investimentos. Howkins 
(2001) relata que os empreendimentos criativos surgem de um novo modelo econômico, com base na gestão 
da criatividade para gerar riquezas culturais, sociais e econômicas. O design para todos poderá contribuir na 
busca de soluções criativas, participativas e inclusivas que atenuem a segregação social e que possibilitem a 
geração de renda. A pesquisa busca investigar exemplos de tecnologias sociais que promovam a inclusão social, 
com perspectivas de desenvolverem empreendimentos criativos, por meio do design, no território mineiro. O 
estudo utiliza os diferentes saberes, informações e experiências acumuladas pelos cidadãos, para 
oportunamente, propor soluções de geração de renda em empreendimentos criativos. Devido à extensão 
territorial do Estado, após revisão bibliográfica, realiza-se a investigação por amostras regionais. Utiliza-se da 
metodologia de natureza qualitativa, com formato de estudo de caso, fundamentado em considerações 
metodológicas apresentadas por YIN (2004). Através de alguns grupos organizados e associações, são analisados 
exemplos de tecnologias sociais com possibilidades de geração de novos empreendimentos criativos. 
Registram-se alguns exemplos analisados a partir do design social, com participação da comunidade da região 
metropolitana de Belo Horizonte. Na área da inclusão social, cita-se o “Suricato”, organização que trata da 
inserção de pessoas com deficiências mentais no mercado de trabalho, criando uma opção de renda, através da 
culinária e do artesanato. Na área educacional, a instituição “Mudança Já” busca atender todas as idades, ao 
desenvolver capacitações profissionais na região de Venda Nova. O programa “ASAS – Artesanato Solidário no 
Aglomerado da Serra” que além de capacitar os moradores em produção artesanal, gerou a identidade 
inovadora, com base nas características da comunidade, resultado em recursos e geração de renda. Entre 
outros, cita-se na música, o “Ei Musica Brasil”, programa piloto que busca estimular a criação de redes, a troca 
de conhecimentos e a geração de negócios, por meio do compartilhamento de soluções brasileiras de 
tecnologia social, aplicadas à música, a partir da produção mineira. Conclui-se que os exemplos de tecnologias 
sociais analisados podem gerar empreendimentos criativos e promover o desenvolvimento socioeconômico 
local. Compatíveis ao processo do design, é necessário inserir a sociedade envolvida na produção artesanal e 
nos serviços, para o âmbito educativo e criativo, através de ações e de capacitação para todos, na busca de 
modo diferente de produzir e viver. 

PALAVRAS-CHAVE : Tecnologia Social, Design, empreendimentos criativos. 
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ABSTRACT  

Social technologies, to the extent that present themselves as modern solutions, simple and low cost, have 
become popular as an alternative to solving structural problems of the most excluded groups in society, 
supported by government programs, according to Dagnino (2010). Much of the low-income population also 
includes the social exclusion, the lack of methods, techniques and investment. Howkins (2001) reports that the 
creative endeavors, arise from a new economic model, based on creativity management, to generate cultural, 
social, and economic wealth. The design for everyone, can contribute to the search for creative, participatory 
and inclusive solutions that reduce social exclusion, and to enable the generation of income. The research 
investigates examples of social technologies that promote social inclusion, with prospects to develop creative 
endeavors, through design, in the territory of Minas Gerais. The study uses different knowledge, information and 
experience accumulated by citizens, when appropriate; propose solutions to generate income in creative 
endeavors. Due to the territorial extension of the State of Minas Gerais, after the literature review, it will be 
conducting the investigation, by regional samples. The methodology of qualitative nature, with format, a case 
study, based on methodological considerations is used, according to Yin (2004). Through some organized 
groups, and associations are analyzed, examples of social technologies, generating possibilities, new creative 
endeavors. Registered are some examples, analyzed from, social design, with participation of the community in 
the metropolitan region of Belo Horizonte. In the area of social inclusion, is displayed, the "Suricato" Institute, 
an organization that takes care of the integration of people with mental disabilities in the labor market, creating 
an income option, through cooking and crafts. In education, in the "Mudança Já" institution seeks to meet 
people of all ages, developing professional skills in the region of Venda Nova. The "ASAS – Artesanato Solidário 
no Aglomerado da Serra", which in addition to train residents in craft production, created the innovative 
identity, based on community features, results in resources and income generation among other examples. is 
presented in music, the program "Ei Musica Brasil", a pilot program that seeks to encourage networking, 
knowledge exchange and generating business through the sharing of Brazilian solutions, social technology, 
applied to music from the musical production in Minas Gerais. Concluded is that the examples of social 
technologies analyzed can generate creative endeavors and promoting development local socioeconomic. 
Compatible to the design process you must enter for the companies involved in handicraft production and 
services for the educational environment and creative through actions and training for all in the pursuit 
differently to produce and live. 

KEY-WORDS: Social Technology, Design, creative endeavors. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Devido a sua importância para o desenvolvimento social e sustentável as Tecnologias sociais vêm 

sendo incorporadas, de forma progressiva, na agenda das instituições, em várias regiões do território 

brasileiro. Trazem soluções de baixo custo, simples, participativas e replicáveis, geradas para tratar de 

problemas nas áreas da educação, inclusão social, meio ambiente, energia, alimentação, habitação, 

saude, trabalho, entre outros. Estão fundamentadas na participação das pessoas das comunidades 

que as desenvolvem e são frequentemente apoiadas por programas governamentais. 
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Os procedimentos em tecnologias sociais precisam ser facilmente compreendidos e apropriados pela 

comunidade e devem estar associados aos modelos de organização coletiva, que produzam 

resultados positivos para a inclusão social e melhoria da qualidade de vida.  Voltolini (2005) relata 

que, para possibilitar novas aplicações mediante adaptações às peculiaridades locais, as tecnologias 

sociais não podem exigir grandes investimentos. É necessário que permitam ainda, monitoramento e 

avaliação de objetivos e que incentivem o desenvolvimento sustentável. 

A sua relevância pode ser encontrada em exemplos clássicos como: o popular soro caseiro, 

as cisternas que atenuam o problema da seca, os bancos populares para microcrédito, entre outros.  

Por meio de programas sociais da Fundação do Banco do Brasil, algumas recebem investimentos do 

governo brasileiro. Surgem diversos exemplos que também são apoiados por instituições não 

governamentais, acadêmicas ou grupos sociais, e se apresentam em soluções para problemas 

populares como de mobilidade, comunicação, inclusão no ensino e geração de renda. 

Relacionando tecnologias sociais ao design, é fato que, o design, desde a concepção e inserção de 

algum produto ou serviço para o consumidor, sempre esteve envolvido com questões diversas, 

principalmente no que concerne ao planejamento e organização, em busca de soluções para a 

sociedade. De acordo com CROSS (2011, p.23), o design procede como “uma conversação reflexiva da 

situação” um processo interativo baseado em apresentar um quadro do problema e explorar as 

implicações a partir de movimentos que investigam as possibilidades de solução interdisciplinares.  

A criação e o desenvolvimento de um empreendimento têm como base as experiências adquiridas e 

habilidades desenvolvidas pelo empreendedor na identidade do seu negócio. Sem excluir a 

possibilidade de uma boa ideia gerar um negócio de sucesso, o empreendedor deve ter o 

conhecimento de suas potencialidades e limitações, conforme Castro (2014).  O design, na 

diversidade dos diálogos, pode contribuir coma formação de ideias para tais situações. 

Os empreendimentos criativos se formam a um novo modelo econômico com base na gestão da 

criatividade para gerar riquezas culturais, sociais e econômicas. A economia criativa abrange os ciclos 

de criação, produção, distribuição/difusão e consumo/fruição de bens e serviços que usam a 

criatividade, cultura e capital intelectual como insumos primários, conforme Leitão (2012). 

Grande parte da população no Brasil, especialmente a de baixa renda, está sujeita a exclusão social, 

carência de métodos, técnicas e investimentos, de acordo com Coelho et al (2010).  Assim, a pesquisa 

busca investigar exemplos de tecnologias sociais que promovam a inclusão social, com perspectivas 
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de desenvolverem empreendimentos criativos, por meio do design, no território mineiro. O estudo 

utiliza os diferentes saberes, informações e experiências acumuladas pelos cidadãos, para 

oportunamente, propor soluções de geração de renda em empreendimentos criativos. 

A revisão bibliográfica se constitui nas temáticas de tecnologias sociais e empreendimentos criativos 

e design, buscando autores que sejam referências em estudos acadêmicos. A investigação se realiza 

por amostras regionais do território mineiro, enfatizando as tecnologias que possam gerar 

empreendimentos criativos.  Utiliza-se da metodologia de natureza qualitativa, com formato de 

estudo de caso, fundamentado em considerações metodológicas apresentadas por YIN (2004). Dessa 

forma, a proposta encontra as bases primárias, para entender este universo e oferecer possibilidades 

viáveis os problemas sociais. 

 

2 TECNOLOGIA SOCIAL  

A história do desenvolvimento da humanidade situa a importância das tecnologias na configuração 

das relações do trabalho, no meio ambiente e na vida dos povos, impactando significativamente a 

vida em sociedade. Amílcar Herrera foi um dos primeiros pensadores a apontar, para o fato de que a 

resolução da desigualdade em países periféricos é estabelecida no desenvolvimento de tecnologias 

mais favoráveis às realidades locais. Para tal, seria necessário formular um método próprio de 

pesquisa e desenvolvimento de ciência e tecnologia, de modo a possibilitar a emergência de um 

“conjunto de pressupostos ou paradigmas gerados endogenamente que possam servir como marco 

básico para desenvolver tecnologias destinadas às suas próprias necessidades e aspirações” 

(HERRERA, 1970, p.36). 

Para ser considerada uma tecnologia social, ela deve ser apropriada pela sociedade. 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 resistência contra as injustiças sociais prevalentes naquele país. A roca de fiar manual 

tornou-se o primeiro equipamento tecnologicamente social e apropriado, utilizada para produção dos 
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fios e tecidos para os hindus. “O pensamento de reformadores daquela sociedade estava voltado para 

a reabilitação das tecnologias tradicionais, praticadas em aldeias como estratégia de luta contra o 

domínio britânico” (DAGNINO, 2004, p.19). 

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, atendendo às 

necessidades dos habitantes das vilas. As produções agrícolas 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 e mostrou à população 

indiana a necessidade de autodeterminação e de implementar um processo de desenvolvimento que 

privilegiasse o saber social, popular, e soluções nativas. “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, 1970, p.37). 

Conforme RODRIGUES e BARBIERI (2008, p.1071), “uma grande contribuição do movimento ciência, 

tecnologia e sociedade (CTS) mostra que o conhecimento é socialmente construído e, portanto, 

dependente de fatores valorativos de natureza econômica, social, política e cultural”. 

Santos (2002) relata que os saberes e tradições populares, fundamentados nas relações de 

pertencimento identitário e de transmissão da memória coletiva de um grupo, se constituem a partir 

das práticas cotidianas, que geram novas oportunidades, e que podem se fundamentar nas 

tecnologias sociais. 

2.1 Exemplos de Tecnologias Sociais 

Através de alguns grupos organizados e associações, são analisados exemplos de tecnologias sociais 

com possibilidades de geração de novos empreendimentos criativos. Registram-se alguns exemplos 

analisados a partir do design social, com participação da comunidade da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte.  

Em inclusão social, cita-se o “Suricato – Associação de Trabalho e Produção solidária”, organização 

que trata da inserção de pessoas mentalmente atormentadas no mercado de trabalho através da 

produção artesanal, atenuando a exclusão social e gerando opção de renda. A iniciativa existe desde 

2004, contemplando os usuários do serviço de saúde mental da prefeitura de Belo Horizonte. Entre as 

criações dos 42 participantes, com idades entre 21 e 80 anos, estão os trabalhos em: madeira, 
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marchetaria, mosaico em cerâmica, objetos de decoração e mobiliário, além de bordados e costura. A 

Suricato é uma instituição em crescimento processual e coletivo. Seu formato horizontaliza o poder e 

democratiza as relações, facilitando à autogestão e capacitação de instrutores.  

Outro exemplo próximo é a Ong “Mudança Já” – Tecnologia social voltada para a área da educação, 

que trabalha com a capacitação profissional de crianças, jovens e adultos em Venda Nova – Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, com intento de inserir os usuários no mercado de trabalho. A Ong. 

foi fundada em 2001, por iniciativa de grupo universitário da UNI-BH. A figura 1 retrata um dia de 

aula do curso de manicure, um dos cursos muito procurado por jovens e mulheres. 

O método utilizado pela Ong “Mudança Já” busca encobrir os pontos fracos do sistema educacional 

público, no processo de escolarização dos assistidos, por meio de cursos preparatórios para 

concursos, vestibulares e pela capacitação profissional adaptada à realidade da região. Os 

participantes são convidados a se tornarem instrutores, que por sua vez já foram beneficiados, 

podendo contribuir com a capacitação e iniciativas de estudo para outras pessoas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 EMPREENDIMENTOS CRIATIVOS 

A criação e o desenvolvimento de um bom empreendimento têm como base as experiências 

adquiridas e habilidades desenvolvidas pelo empreendedor, na identidade do seu negócio. Sem 

Figura 1: Curso de Manicure da Ong Mudança Já. 

Fonte: Ong Mudança Já - Página Facebook, 2014. 
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excluir a possibilidade de uma boa ideia possa gerar um negócio de sucesso, deve-se ter o 

conhecimento de suas potencialidades e limitações.  

A base do desenvolvimento pessoal e profissional está no conhecimento pleno de si mesmo e dos 

objetivos concretos, para alcançar o que deseja. Castro (2014) relata que um dos principais atributos 

do empreendedor é identificar oportunidades. Além disso, deve-se saber agarrá-las e buscar recursos 

para transformá-las em negócio lucrativo. O empreendedor tem que estar atento para atrair tais 

recursos, demonstrando a importância do projeto e comprovando condições de torná-lo realidade. 

Souza e Serralvo (2008) descrevem que o empreendedorismo pode ser desenvolvido como 

habilidade. Mas, um empreendedor, para ter sucesso, precisa ter algumas características básicas, que 

já façam parte de sua personalidade. Algumas delas podem ser aprendidas ou aprimoradas, 

entretanto, o conjunto delas é o que dá vida ao espírito empreendedor. Alguns atributos do 

empreendedor são: ambição, criatividade, tenacidade, tolerância ao risco, intuição, personalidade. O 

planejamento, a gestão e a avaliação são meios que solidificam as bases para crescimento do 

empreendimento.  Conhecer bem como gerenciar, contribui para ações efetivas e produtivas. 

Aqueles que investem na capacitação e no conhecimento para gestão, poderão evitar riscos e perdas 

desnecessárias. Castro (2014) relata que empreendedores que buscam conhecimentos em gestão e 

áreas afins ao seu empreendimento, conseguem melhores resultados em seus negócios e 

permanência no mercado, caminhos para o Design Thinking.  

Como o nome já diz, o Design Thinking se refere à maneira do designer de pensar, que utiliza um tipo de raciocínio 
pouco convencional no meio empresarial, o pensamento abdutivo. Nesse tipo de pensamento, busca-se formular 
questionamentos através de apreensão ou compreensão dos fenômenos, ou seja, são formuladas perguntas a 
serem respondidas a partir das informações coletadas durante a observação do universo que se permeia o 
problema. Assim, ao pensar de maneira abdutiva, a solução não é derivada do problema: ela se encaixa nele 
(VIANNA at al, 2012).   

Martin e Christensen (2013) descrevem o Design Thinking como uma forma de pensamento que 

permite o movimento ao longo do funil do conhecimento, em que as empresas que o dominarem 

poderão obter vantagem competitiva de longo prazo, praticamente inesgotável. Praticantes do design 

thinking competentes sabem mais do que conseguem dizer, porque é um tipo de saber-na-prática, 

sendo que a maioria são conhecimentos tácitos. 

A prática de geração de renda com criatividade é uma das características do povo brasileiro. Neste 

país com uma diversidade cultural extensa, iniciativas de empreendimentos em Economia Criativa 

podem ser encontradas, nas mais diversas áreas, nos quatro cantos do país. É um modelo de 
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economia do intangível, do simbólico, que se alimenta dos setores criativos, geradores de bens e 

serviços que resultam em produção de riqueza cultural, econômica e social. A cultura, o design, a 

tecnologia e a inovação são alguns dos principais setores deste modelo de negócio que tem crescido 

em todo o mundo e gerado muitos empregos, conforme Plano Nacional da Cultura (MINC, 2015). 

O uso de tanta criatividade em empreendimentos criativos foi registrado por Castro (2014) ao relatar 

que “são inovadores, originais e diferentes, seja no jeito como remuneram e contratam seus 

funcionários, no seu modelo de trabalho, no que desejam, no que consideram ser bem-sucedidos, 

seja nas práticas que adotam”.  

3.1 Exemplos de empreendimentos criativos 

No site e-commerce brasileiro, a loja virtual “Camiseteria” é um exemplo da diversidade em 

empreendimentos criativos. A loja virtual desenvolve com um modelo baseado na participação do 

internauta, baseada em um modelo de negócio originário dos Estados Unidos, a Camiseteria nasceu 

em 2005. Atualmente, a marca comercializa uma grande variedade de produtos, que vão desde cases 

para celular até agasalhos, distribuídos em todo o país. O diferencial da empresa é a personalização: 

o consumidor pode enviar uma estampa que goste ou que tenha produzido e, como cortesia, receber 

os direitos autorais pela arte. De acordo com o diretor-executivo da Camiseteria, as camisetas 

representam 85% do faturamento das vendas online, que chegam a quatro mil unidades por mês e 

mais de 270 mil pessoas formaram uma comunidade em torno da marca (E-Commerce News, 2014). 

Outro exemplo interessante é a editora “Pique-Brinque”, fundada em julho de 2010, por uma 

empreendedora, que percebeu uma lacuna na área de leitura para a primeira infância. Ela montou 

um negócio tendo como base a confecção de livros produzidos com tecido reciclado. Com menos de 

um ano, de planejamento e pesquisa para o plano de negócios, abriu a editora Pique-Brinque. Os 

produtos são desenvolvidos para crianças na primeira infância, em uma linha personalizada, 

especializada em soft-books pedagógicos, conforme figura 2.  

A empresa busca atender de forma especial as famílias, escolas, e instituições particulares. O plano 

de negócios funcionou como norte, mas foi à prática do cotidiano é que forneceu conhecimento real 

da expectativa dos consumidores. Para isso, terceirizou a produção e focou a comercialização dos 

livros reciclados no segmento educacional, que também lhe permitiu a realização pessoal.  
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4 TECNOLOGIAS SOCIAIS E O DESIGN 

Os empreendimentos criativos surgem de um novo modelo econômico, com base na gestão da 

criatividade para gerar riquezas culturais, sociais e econômicas, conforme Howkins (2001). O design 

para todos poderá contribuir na busca de soluções criativas, participativas e inclusivas que atenuem a 

segregação social e que possibilitem a geração de renda. 

Desde 2007, com o apoio da FUMEC, cita-se o programa “ASAS – Artesanato Solidário no Aglomerado 

da Serra”, com base nas características da comunidade. A rede produtiva é composta por três 

projetos em andamento: ASAS Aglomeradas, ASAS Modalaje e ASAS Bambu, todos localizados 

no Aglomerado da Serra, um dos maiores da América Latina – tem hoje uma média de 46 mil 

habitantes em oito favelas. O programa ASAS cria soluções para as questões sociais com simplicidade, 

baixo custo, fácil aplicabilidade e impacto social. Por outro lado, os alunos se beneficiam com a 

experiência adquirida, ao participar de todo o processo de produção, cumprem uma etapa de 

experiência profissional.  

O Programa ASAS foi formado em 2004 envolvendo trabalhos de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de Design, 
Arquitetura, Arte e Artesanato e possui um foco de atuação pautado pela concepção de Arquitetura e Design 
Socioambiental. Essa diretriz consiste na aplicação do conceito de sustentabilidade nas vertentes social e 
ambiental, o que consequentemente conduz a um reflexo no âmbito da cultura e da economia, que são os outros 
desdobramentos do conceito (RENA; OLIVEIRA, 2011, p.1) 

 

Figura 2: Livros da Editora Pique-Brinque. 

 

Fonte: Editora Pique-Brinque – Pagina Facebook, 2014. 
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O programa recebeu o Prêmio Santander Universidades Solidárias e o Cidadania sem Fronteiras, da 

Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação. Atualmente, os produtos são comercializados por redes sociais. 

Na música, o “Ei Musica Brasil”, é um programa piloto que busca estimular a criação de redes, a troca 

de conhecimentos e a geração de negócios, por meio do compartilhamento de soluções brasileiras de 

tecnologia social, aplicadas à música, a partir da produção mineira, conforme figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro evento ocorreu, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, em três dias consecutivos de 

apresentações musicais e debates, em maio de 2014, acerca de políticas públicas para cultura no 

contexto local. Nesse período, agentes, produtores e artistas puderam trocar experiências que se 

converterão em tecnologias sociais para serem aplicadas em ações culturais na cidade e no estado. 

Além dos debates, em entrada gratuita, também houve a criação de Grupos de Trabalhos (GT) com os 

participantes do evento para a discussão de macro temas e seus desdobramentos.  

O projeto Design digital para a inclusão do deficiente auditivo proporcionou o desdobramento do 

projeto “Librário: Libras para todos”.  Ambos, desenvolvidos pelo Centro de Estudos em Design e 

Tecnologia da Escola de Design da UEMG – Universidade do Estado de Minas Gerais, permite a 

interação entre surdos e ouvintes no contexto escolar e social e propicia a quebra de barreiras da 

comunicação.  

Figura 3: Ei Musica Brasil – Praça da Liberdade/BH. 

 

Fonte: Ei Musica Brasil – Página Facebook, 2014. 
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O Librário é uma das ferramentas didático-pedagógica, constituído de um baralho de pares de cartas, 

contendo sinais de Libras e as palavras em português, possibilitando o aprendizado de sinais para 

ouvintes e viabilizando a comunicação entre surdos e ouvintes, figura 4. Essa troca permite o 

aprendizado de forma divertida, como o estreitamento de laços entre a comunidade, onde todos 

estão incluídos, conforme Engler et al (2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza oficinas lúdicas, gratuitas para a comunidade escolar, com o baralho de imagens e Libras – 

Língua Brasileira de Sinais.  As oficinas são oferecidas em escolas, eventos, encontros e quaisquer 

oportunidades de facilitar a comunicação entre surdos e não surdos. Participa também do projeto 

“Libras na Escola e na Vida” - grupos de estudos para quem deseja treinar para passar por Bancas e 

Concursos para TILS (Tradutores e Intérpretes de Libras) e preparação para inserção no mercado de 

trabalho, em encontros mensais na Escola Julia Paraíso, em Belo Horizonte.    

 

5 RESULTADOS  

Foram apresentados alguns exemplos de tecnologias sociais que buscam soluções para problemas 

sociais, muitos na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Entre as soluções locais, 

analisam-se as possibilidades de inclusão social, com perspectivas de desenvolverem 

empreendimentos criativos, por meio do design.  

Fonte: Design inclusivo: deficientes auditivos - Página Facebook, 2015. 

 

Figura 4: Librário – Escola Julia Paraíso /BH. 
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A pesquisa registrou modelos em diferentes áreas, como inclusão na educação, na capacitação para o 

mercado de trabalho, na geração de produtos artesanais e produção de eventos, informações e 

experiências acumuladas pelos cidadãos, que estão proporcionando a geração de renda e 

possibilitando a criação de empreendimentos criativos. 

As tecnologias sociais contribuem para o desenvolvimento de novos empreendimentos. Porém, são 

necessários investimentos pessoais para que o empreendedor possa ser inserido no mercado e 

reconhecido pelo mesmo, conforme Santos (2002). 

Na área da inclusão social, foi verificado que o Suricato possibilita a inserção de pessoas com 

problemas mentais na sociedade e que através dos produtos artesanais, incentiva à geração de renda. 

Na área educacional, o “Mudança Já” atende pessoas de todas as idades e níveis educacionais, 

capacitando-as em novas profissões. O programa ASAS, com apoio de instituição acadêmica, 

possibilitou a capacitação dos moradores do aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, em produção 

artesanal, com características da comunidade, resultando em produtos com design e mercado para 

negociação.  

Entre outros, cita-se na música, o “Ei Musica Brasil”, programa piloto que buscou estimular a criação 

de redes, a troca de conhecimentos e a geração de negócios, através de soluções em tecnologia 

social, aplicadas à música, a partir da produção dos artistas mineiros. 

A realização de oficinas do Librário no ensino regular, no contexto da sala de aula inclusiva onde há 

alunos surdos, apresentou a interação entre alunos surdos e ouvintes, fomentando o interesse dos 

alunos ouvintes em aprender a Libras. Assim, a inclusão se faz ao inverso, os ouvintes aprendem a 

Libras e todos participam dos diálogos e aprendizagem de forma divertida. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Existe uma intercessão dos conteúdos abordados por HERRERA (1970), RODRIGUES e BARBIERI (2008) 

em que a abordagem integrada de desenvolvimento socioeconômico e cultural para atender 

demandas locais é uma forma de valorizar a sociedade em questão. Assim, as tecnologias sociais em 

empreendimentos criativos são formas de incentivar o desenvolvimento regional.  
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Santos (2002) ao expor que os saberes e tradições populares estão fundamentados nas relações de 

pertencimento identitário e de transmissão da memória coletiva de um grupo, a partir das práticas 

cotidianas, indica possibilidades de soluções entre os membros da comunidade. 

Conclui-se que os exemplos de tecnologias sociais analisados podem gerar empreendimentos 

criativos e promover o desenvolvimento socioeconômico local. É necessário inserir a sociedade 

envolvida na produção artesanal e nos serviços, compatíveis ao processo do design, para o âmbito 

educativo e criativo.  

Acredita-se que, através de ações e de capacitação para a sociedade e com a participação de todos, é 

possível gerar um panorama diversificado e adaptado para a melhoria da qualidade de vida, com as 

contribuições do design. 
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RESUMO  
Este artigo aborda o desenvolvimento e a execução do projeto sul-africano The Street Store na cidade de Belo 

Horizonte, contextualizado nas abordagens de design para inovação social, design para sustentabilidade, 

engenharia de produção e políticas públicas nacionais e locais. O projeto surgiu em janeiro de 2014, na Cidade 

do Cabo, como uma loja de rua sem fins lucrativos, cujo objetivo é doar produtos para pessoas desfavorecidas, 

principalmente moradores de rua, oferecendo a eles a experiência de escolha de produtos. O projeto – isto é, a 

loja de rua de apenas um dia de duração – já aconteceu mais de 200 vezes, em cidades de diversos países de 

todo o continente Americano, Europeu e Africano. Em Belo Horizonte, foi realizada a 189ª edição do projeto, 

ocupando com 180 cartazes-cabides e 150 suportes para calçados, cerca de 1.200 metros em extensão da 

calçada e das grades do Parque Municipal Américo Renné Giannetti. O projeto contou com o interesse e 

colaboração de 140 voluntários e 300 doadores de roupas cadastrados, além de sete pontos de coleta de roupas 

localizados na Zona Sul, no Centro e na Zona Norte. Foram contatados previamente 957 moradores de rua em 

nove albergues da cidade e, no dia do evento, estima-se terem sido atendidos com milhares de roupas e 

acessórios cerca de 800 pessoas desfavorecidas, dos quais 80% eram homens. Como repercussão, o projeto 

recebeu alta mídia espontânea durante três meses, tendo sido notícia nas principais emissoras de televisão 

nacionais, estaduais e locais, jornais, revistas e rádios estaduais e locais, e dezenas de sites, blogs, fanpages, 

twitters e aplicativos de celular. Dentre os principais aspectos positivos do projeto, são abordados neste 

trabalho as condições para empoderamento dos voluntários e a criação e articulação de redes solidárias locais. 

Os resultados do projeto foram analisados por meio de questionários estruturados e que permitissem o 

anonimato, os quais foram enviados aos voluntários. Também foram feitas entrevistas semi-estruturadas 

pessoalmente com alguns voluntários e analisados seus relatos via e-mail. Essa análise demonstrou pontos a 

serem melhorados, sendo os mais críticos a organização do trabalho e dos produtos no dia do evento. Além do 

retorno dos voluntários, foram analisados também o discurso dos moradores de rua nas reportagens impressas 

e em vídeos sobre o projeto. Tal análise de discurso permitiu constatar a aceitação do projeto pela população 
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de rua e compreender o impacto social de um produto de moda semi usado para o cotidiano de cada indivíduo 

morador de rua, a exemplo da possibilidade de estar melhor vestido para procurar um emprego e para receber 

visitas de familiares. Finalmente, considera-se que pelo vetor da oferta de produtos de moda foram criadas 

oportunidades de livre arbítrio ligadas a maior percepção da identidade individual da população de rua. O 

projeto de loja para os moradores de rua mostrou-se como uma oportunidade viável para estender o ciclo de 

uso de roupas e acessórios e promover a inovação social, sem se valer pela lógica verticalizada das doações do 

tradicional assistencialismo. 

PALAVRAS-CHAVE: Design para inovação social, design para sustentabilidade, moradores de rua, loja de rua, 

moda ética. 

 
 

ABSTRACT  
This paper discusses the development and implementation of the South African project The Street Store in the 
city of Belo Horizonte, in the context of design for social innovation, design for sustainability, production 
engineering and national and local public policies approaches. The project started in January 2014, in Cape 
Town, as a non-profit street store which goal is to donate products to disadvantaged people, particularly 
homeless people, offering them experience of choosing products. The project - that is, only one-day street store - 
has happened more than 200 times in cities from different countries across the American, European and African 
continents. In Belo Horizonte, it was held 189ª edition of the project, covering 180 poster-hangers, 150 supports 
for shoes, approximately 1200 meters in length of the sidewalk and the bars of Parque Municipal Americo Renne 
Giannetti. The project had the interest and collaboration of 140 volunteers and 300 donors registered, plus 
seven points to collect the clothes, located in the south, in the center and in the north of the city. There was 
previously contacted 957 homeless people in nine hostels in the city. On the day of the event, we estimated to 
have attended about 800 disadvantaged people with thousands of clothing and accessories, of which 80% were 
men. As rebound, the project received high spontaneous media for three months, having been featured in major 
national television stations, state and local newspapers and magazines, state and local radio stations and 
dozens of websites, blogs, fanpages, twitters and mobile APPs. Among the main positive aspects of the project 
are addressed in this paper the conditions for empowerment of volunteers and the creation and articulation of 
local solidarity networks. Project results were analyzed using structured questionnaires and allowing anonymity 
of the volunteers. There was also made semi-structured interviews via e-mail and in person with some 
volunteers. The analysis of the interviews showed points to be improved, the most critical being the organization 
of work and products on the day of the event. In addition to the return of the volunteers were also analyzed the 
speech of the homeless in printed reports and videos about the project. Such discourse analysis revealed the 
acceptance of the project by the homeless and understand the social impact of a semi used fashion product to 
the daily life of each homeless individual, such as the possibility of being better dressed to look for a job and 
receive family visits. Finally, we considered that, by the vector of the offer of fashion products, there have been 
created free will opportunities linked to greater awareness of individual identity by the homeless. The shop 
project for the homeless has proved to be a viable opportunity to extend the use cycle of clothing and 
accessories, and promote social innovation, without recourse by the vertical logic of the traditional welfare 
donations. 

KEY-WORDS: Design for social innovation, design for sustainability, homeless, street store, ethical fashion 
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1 INTRODUÇÃO 

O conceito de moda apareceu no final da Idade Média e princípio da Renascença, na corte de 

Borgonha (atualmente parte da França), com o desenvolvimento das cidades e a organização da vida 

das cortes. A aproximação das pessoas na área urbana levou ao desejo de imitar: enriquecidos pelo 

comércio, os burgueses passaram a copiar as roupas dos nobres. Ao tentarem variar suas roupas para 

diferenciarem-se dos burgueses, os nobres fizeram funcionar a engrenagem – os burgueses 

copiavam, os nobres inventavam algo novo, e assim por diante. Desde seu aparecimento, a moda 

trazia em si o caráter estratificador (PALOMINO, 2003). Nesse sentido, a moda caracteriza-se como: 

Fenômeno social ou cultural, mais ou menos coercitivo, que consiste na mudança periódica de estilo, e 

cuja vitalidade provém da necessidade de conquistar ou manter, por algum tempo, determinada posição 

social (FREYRE, 2009, p. 28). 

Por meio da moda, distingue-se os grupos de uma sociedade e, por sua essência e natureza, ela em si 

não é capaz de assegurar a equidade social. Em um contexto urbano, visualiza-se com clareza quem é 

a população de rua, com vestuário velho e sujo, e quem é a burguesia, com vestuário limpo e novo. 

Buscando alterar essa disparidade do sistema da moda, trazemos para discussão as abordagens da 

moda ética (DUARTE, 2010), do design sustentável (MANZINI e VEZZOLI, 2005) e do design de 

sistemas para inovação social (VEZZOLI, 2010).  

Moda ética (ethical fashion) é um conceito recente (surge em 2004, com o desfile Ethical Fashion 

Show, em Paris), que engloba os conceitos de moda sustentável (sustainable fashion) e de moda 

ecológica (eco fashion), sendo muitas vezes confundido com estes.  A seguir é transcrita a Carta de 

Boa Conduta, considerada como manifesto de moda ética, para os designers que apresentaram suas 

coleções na feira e desfile Ethical Fashion Show.  

Considerando a carta-manifesto do Ethical Fashion Show (2010) que apresenta as diretrizes que 

definem a moda ética, percebe-se notável enfoque da sustentabilidade social, ambiental e cultural. O 

seu enfoque no “respeito à humanidade”, e a consideração de que a sustentabilidade delineia uma 

ética e estética própria, é o que diferencia a moda ética da moda sustentável. Já a moda ecológica 

está focada na sustentabilidade ambiental. Assim, a moda ética constitui um conceito mais amplo e 

plural para o direcionamento sustentável do setor de moda, em relação ao desenvolvimento de 

produtos (DUARTE, 2010). Não obstante, a introdução de uma perspectiva ético-política justifica-se 

por pressupor uma dimensão revolucionária para enfrentarmos a crise ecológica (QUEIROZ, 2014). 
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Paralelamente à compreensão da interface entre moda e ética, nas últimas quatro décadas, pode-se 

observar uma aproximação do design com a ética, desenvolvendo-se, a partir de então, três 

enfoques: o design verde, o ecodesign e o design para sustentabilidade. Nos anos 70, o design verde 

propõe uma recentralização do design no homem, focando no produto e nos processos industriais e 

sem deixar de fazer uma reflexão sobre o consumo (CASTRO e CARRARO, 2008). Nota-se que os anos 

70 são marcados por produtos verdes, que não agridem o meio ambiente, e por consumidores mais 

“conscientes” de suas reais necessidades. Dando continuidade a essas ideias, surge, “desde a segunda 

metade dos anos 90” (VEZZOLI, 2010) o termo ecodesign, que é o conceito de ciclo de vida do 

produto, ou Life Cycle Design (MANZINI e VEZZOLI, 2005). Da ideia de eco-produtos passa-se, então, 

para a de eco-gerência de produtos (CASTRO e CARRARO, 2008). Conceito posterior ao do ecodesign, 

o “design para a sustentabilidade” é um dos desdobramentos metodológicos do DfX, “design para 

excelência”, isto é, a ferramenta de projeto aplicada para solucionar especificidades e diretrizes do 

mesmo (ROZENFELD et al, 2006).  

O design para sustentabilidade é caracterizado por: ampliar o conceito de sustentabilidade, 

questionar da função do produto, possibilitar influenciar os padrões de consumo exigentes e destacar 

a responsabilidade do consumidor (CASTRO e CARRARO, 2008). De acordo com Vezzoli (2010), o 

design para a sustentabilidade, tido como uma área de conhecimento, ampliou seu escopo e atuação: 

“do design para o ciclo de vida (ou ecodesign) para o design de sistemas ecoeficientes (que envolve 

tanto o produto quanto o serviço) e para o design para a coesão e a igualdade social”. Ainda de 

acordo com o mesmo autor, são propostas as seguintes diretrizes de sistemas para a equidade e a 

coesão social: 

 Aumentar a empregabilidade e melhorar as condições de trabalho; 

 Aumentar a equidade e a justiça em relação aos atores envolvidos; 

 Promover o consumo responsável e sustentável; 

 Favorecer e integrar pessoas com necessidades especiais e marginalizadas; 

 Melhorar a coesão social; 

 Incentivar o uso e a valorização dos recursos locais (VEZZOLI, 2010). 

Uma das maneiras de se promover a equidade social e, de forma mais desafiadora e abrangente, 

promover a inovação social, é por meio do empoderamento dos atores diretos da sociedade, bem 

como stakeholders relacionados. O empoderamento de trabalho e todos os programas que permitam 

aos trabalhadores exercer os seus direitos são essenciais para o diálogo social bem sucedido 
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(FLINTERMAN, 2012). Tal conceito (empowerment) é uma abordagem do projeto e organização do 

trabalho que surge nos anos 1980, e cujo significado consiste em possibilitar ao pessoal a autoridade 

para fazer mudanças no trabalho em si, na forma como ele é desempenhado (SLACK et al, 1997). Por 

exemplo, em oposição a uma visão assistencialista em que populações carentes recebem doações 

verticalizadas de roupas, seja via governo/igreja/empresas/pessoas físicas, na abordagem de 

empoderamento a própria população assistida/participativa passa a criar suas formas de se organizar. 

Este trabalho foca em três grupos sociais em Belo Horizonte: (1) população de rua, (2) comunidade 

acadêmica, (3) voluntários. Enquanto o primeiro grupo organiza-se em até nove abrigos, bem como 

de forma dispersa pelas ruas, os demais grupos foram organizados em uma rede solidária na sala de 

aula e virtualmente. O objetivo geral era que alunos e voluntários executassem o projeto sul-africano 

“The Street Store” para atender os moradores de rua de Belo Horizonte, permitindo que os mesmos 

escolhessem quais e quantas roupas e acessórios quisessem. Como objetivos específicos constava a 

oportunidade para os alunos das disciplinas de “Planejamento e Projeto de Produto” (7º período), 

“Processo de Desenvolvimento de Produto” (8º) e “Projeto de Fábrica e Instalações Industriais”, (10º) 

do curso de Engenharia de Produção da Faculdades Kennedy aplicarem conhecimentos práticos de 

projeto de sistema e desenvolvimento de processos de produção (como logística, estoque, 

atendimento). Tanto para os alunos quanto para os voluntários, outro objetivo do projeto era 

estimular a solidariedade, instigá-los a perceber a população de rua como indivíduos com suas 

idiossincrasias, como um público-alvo coeso e com características próprias, tornando as doações 

horizontalizadas. Por fim, o objetivo final do projeto é a humanização das relações entre 

pessoas/pessoas e pessoas/objetos.  

Este trabalho justifica-se fortemente em três abordagens principais: a relevância do paradigma da 

sustentabilidade para o escopo do projeto (MANZINI e VEZZOLI, 2005), o design de sistemas em prol 

da sociedade (VEZZOLI, 2010) – as quais já foram previamente elucidadas – e, finalmente, a 

marginalização da população de rua (GARCIA et al, 2014). Além dessas, enumeramos ainda os 

seguintes pontos fundamentais para se pensar uma loja de rua beneficente a moradores de rua: 
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A moda flexível, a alergia profunda em relação à violência e à crueldade, a nova sensibilidade em relação 

aos animais, a importância da escuta do Outro, a educação compreensiva, o apaziguamento dos conflitos 

sociais – uns tantos aspectos do mesmo processo geral da “civilização” moderno-democrática. Assim se 

instaura essa moda de “fisionomia humana” onde se aceitam quase todos os trajes, onde cada vez 

menos se julga o outro em relação a uma norma oficial (LIPOVETSKY, 2009, p. 166). 

Portanto, este trabalho é oportuno para se pensar a articulação entre os campos da moda e da 

engenharia de produção por meio de ferramentas de projeto (ex. design de sistemas) em prol da 

redução da desigualdade social. A seguir, são descritos materiais, métodos, dinâmicas intrínsecas do 

evento e resultados obtidos. 

  

2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Materiais e método 

O projeto surgiu em janeiro de 2014, na Cidade do Cabo, como uma loja de rua sem fins lucrativos, 

cujo objetivo é doar produtos para pessoas desfavorecidas, principalmente moradores de rua, 

oferecendo a eles a experiência de escolha de produtos. Inicialmente, o projeto The Street Store seria 

executado com fins didáticos em âmbito de sala de aula, reunindo 12 alunos e atendendo poucos 

moradores de rua. Com a divulgação sobre o projeto no site Moda Ética (DUARTE, 2015) somada à 

inesperada repercussão das principais mídias de Belo Horizonte e o consequente expressivo 

interesse da sociedade em participar, os alunos, professora, Coordenação e Diretoria da Faculdades 

Kennedy uniram-se para viabilizar o projeto para a comunidade.  

Assim sendo, a primeira edição do projeto The Street Store BH (189ª edição internacional) contou 

com 140 voluntários cadastrados, sendo 10% homens e 90% mulheres. Em torno de seis voluntários 

comunicaram desistência com antecedência, e outros ainda faltaram no evento sem avisar; portanto, 

estima-se que cerca de 90 voluntários compareceram, além dos alunos. Deste rol, dez dedicaram-se 

ao transporte das roupas das lojas ao evento e/ou à Faculdade; sete eram fotógrafos oficiais do 

evento; e três eram terapeutas devidamente destinados para apenas apaziguar ânimos tanto de 

voluntários (que não estão acostumados a ser gentis com os moradores de rua) quanto dos próprios 

moradores de rua. O projeto também contou com 300 doadores cadastrados, sendo 14% homens e 

86% mulheres. Dado que muitos doadores levaram suas doações no dia do evento, foi inviável 

mensurar o número total de doadores no dia.  
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Os 40 alunos participantes receberam um treinamento direcionado para o projeto, com duração 

1h/aula, intitulado “Liderança, empowerment e organização do trabalho.” Além disso, durante um 

mês, os alunos foram estimulados a inserir ideias para o projeto, via as ferramentas de criatividade 

brainstorming, brainwriting e votação (BAXTER, 2000). Todavia limitações individuais e a 

complexidade em lidar com um volume tão grande e diversificado de pessoas, mostrou que o 

treinamento não foi muito eficiente para os alunos. A dinâmica em grupo, no dia do evento, 

evidenciou o líder não é aquele que recebe um treinamento e um uniforme diferenciado (os alunos 

usavam camisetas azuis personalizadas, enquanto que os voluntários usavam camisetas brancas com 

adesivo de “Assistente”), mas sim o líder é aquele que é reconhecido pelos demais. 

A repercussão nas mídias de Belo Horizonte, sensibilizou lojistas e empresas que disponibilizaram 

espaço em suas lojas para se tornarem pontos de coleta das doações. De forma estratégica, foram 

definidos cinco pontos de recebimento das roupas na cidade, além da Faculdades Kennedy (unidade 

de Venda Nova), conforme TAB. 01. 

 

Tabela 01: Relação de pontos de coleta de doações The Street Store BH. 

Ponto de coleta Bairro Distância até a 

Faculdades Kennedy 

Loja SUA Savassi 17,0 Km 

Loja Jabuti Sion 19,7 Km 

Loja Maria Carlota Santo Antônio 18,3 Km 

UFMG Pampulha 7,3 Km 

Faculdade FUMEC Cruzeiro 17,4 Km 

 

Do final de fevereiro até 10 de abril de 2014, foram recebidos milhares de roupas – fazer a contagem 

precisa das mesmas revelou-se tarefa morosa e inviável. A fim de não superlotar as lojas com 

doações, foi feito um planejamento logístico para centralizar o estoque em um ponto principal, a 

Faculdade Kennedy. Para tanto estima-se que os 9 voluntários envolvidos na logística, fizeram cerca 

de 40 viagens, em seus carros particulares, percorrendo mais de 900 Km entre os pontos de coleta, a 

Faculdade Kennedy, e o destino final do dia do evento.  

Foram usados papelões produzidos em cartonagem, com identidade visual em português enviada 

pela equipe da África do Sul (FIG. 01). Além dos papelões, foi utilizada fita sinalizadora para delimitar 
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o espaço da loja que era cerca de 1.200m de comprimento e 3m de largura, permitindo a passagem 

dos pedestres normalmente. Os cartazes de papelão foram afixados com lacres de segurança, que 

não geram resíduos, não utilizam cola, e não tem partes cortantes. Favoravelmente, a grade do 

Parque Municipal tem uma divisória quadriculada, o que facilitou o encaixe dos materiais, sem 

danos. Todos esses materiais e processos geraram custos que são descritos na TAB 02. 

 

Figura 01: Papelões impressos com sinalização The Street Store. 

 

Fonte: Gonçalo Malta, 2015. 

 

Tabela 02: Despesas The Street Store BH. 

 

Descrição Valor (em reais) 

Taxa alvará Prefeitura 184,22 

108 adesivos de identificação 64,00 

330 cartazes em papelão 874,50 

30 camisetas para identificar alunos 600,00 

30 folhas A3 em Kraft  15,00 

30 impressos em Kraft 21,00 

01 fita zebrada demarcação  17,00 

01 fita empacotamento 6,80 

01 barbante  4,90 

04 pacotes de lacres  56,48 

Total 1.840,90 
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O evento contou com o apoio da COPASA, a qual doou dezenas de copos de água. Coube a um dos 

voluntários doar centenas de lanches, que incluíram achocolatado, biscoito, maçãs e bananas, 

distribuídos tanto aos voluntários quanto aos moradores de rua.  

Foi necessário obter junto a Prefeitura de Belo Horizonte, um alvará para a utilização do espaço 

público, bem como solicitar a Policia Militar de Minas Gerais (PMMG), policiamento no dia do 

evento. Não obstante, foi necessário ter autorização de utilização das grades do Parque Municipal, 

consideradas patrimônio tombado, pelas instâncias da Fundação de Parques e do Instituto Estadual 

do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Tais autorizações revelaram-se processos 

extremamente morosos, burocráticos, tendo levado semanas para tramitar em todos os 

departamentos necessários.  

O início da montagem da loja foi marcado para as 7h, e a abertura as 8h. Ao chegar, a equipe de 

montagem observou que mais de 150 moradores de rua já estavam organizados em fila ao lado do 

parque (FIG. 02), inclusive com relatos de moradores que haviam dormido no local para garantir o 

primeiro lugar na fila. A loja foi aberta as 9h, horário em que a Polícia Militar chegou ao local. Tal 

atraso gerou certa ansiedade nos moradores e voluntários. Após a abertura da loja, o evento ocorreu 

de forma tranquila; salvo algumas exceções, como o furto do celular de uma pedestre que passava 

no local, bem como tendo sido necessário chamar a atenção da polícia para um morador que estava 

usando drogas durante o evento.  

Figura 02: Fila de moradores de rua do The Street Store. 

 

Fonte: Valéria Marques, 2015. 
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Além dessas situações isoladas, era comum um certo atrito entre os moradores por conta de uma 

roupa mais desejada, ou por medo das roupas acabarem. Durante o dia todo as pessoas levavam 

doações e houve roupas disponíveis até o último minuto. Às 16h iniciou-se a desmontagem, e como 

planejado o evento encerrou-se às 17h. Foi feita limpeza, todo o lixo retirado, e as roupas restantes 

100% femininas, foram novamente estocadas na Faculdades Kennedy. 

 

2.2 Resultados 

No terceiro censo da população de rua de Belo Horizonte (GARCIA et al, 2014), foram identificadas 

1.827 pessoas em situação de rua no município, vivendo em calçadas, praças, baixios de viadutos, 

terrenos baldios, ou pernoitando em instituições – albergues, abrigos, casas de passagem e de apoio. 

Esse contingente equivale a 0,074% da população do município. A pesquisa apontou que a população 

abordada é formada, predominantemente, por homens (86,8%) e a idade média da amostra foi de 

39,6 ± 11 anos. Mais da metade dessa população (67%) situa-se na faixa etária compreendida entre 

31 e 50 anos, indicando um envelhecimento da população em situação de rua, quando comparada 

aos censos anteriores (GARCIA et al, 2014).  

Como resultados do projeto The Street Store BH, estima-se que cerca de 800 moradores de rua e 

pessoas desfavorecidas foram beneficiados, não apenas com roupas, mas com atenção, respeito e 

carinho dos voluntários. A oportunidade da escolha das roupas mostrou traços da identidade de cada 

um, e evidenciou que a cultura da doação vertical de roupas existente no país gera uma 

despersonalização do morador de rua. É notória a satisfação dos moradores ao serem atendidos na 

loja, e terem autonomia para vestir-se como sempre desejaram.  

A gratidão foi o sentimento que prevaleceu durante a maior parte do evento, tanto por parte dos 

moradores quanto dos voluntários (FIG. 03). O sentimento de conexão entre as pessoas e de fazer 

parte de um grupo com valores voltados para generosidade, amor, partilha e compaixão, deixou um 

grande impacto emocional em todos.  

O entrosamento entre alunos e voluntários foi relativamente amistoso. Houveram pequenos 

conflitos relacionados ao layout da loja e às normas sobre o espaço em que os moradores poderiam 

transitar. Particularmente, um tópico que gerou mais divergências foi sobre o espaço do estoque ser 

restrito a alunos e voluntários, como em qualquer loja e, por vezes isso não foi cumprido, gerando 

assim tais desentendimentos.  
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Observou-se ainda, que as pessoas trabalham melhor quando sua liberdade e aptidão são 

respeitadas. À medida que as equipes planejadas em sala de aula foram desfeitas, e os voluntários 

tiveram autonomia para atuar onde se sentiam mais confiantes, o trabalho fluiu melhor. 

 

Figura 03: Voluntário auxiliando a senhora a escolher uma roupa. 

 

Fonte: Flávia Viana, 2015 

Dentre alguns relatos dos moradores de rua, a respeito das roupas que recebiam, destacam-se três 

histórias ilustrativas do impacto social das roupas escolhidas/doadas.  

Um dos moradores de rua (FIG. 04) relatou aos voluntários que utilizaria as roupas para procurar 

emprego. Ele disse também que, com as roupas que usava, ninguém lhe dava credibilidade alguma. 

 

Figura 04: Morador que procurava roupas para entrevistas de emprego. 

 

Fonte: Marina Magalhães, 2015. 
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Outro morador de rua, o senhor João (FIG. 05), durante uma longa conversa com a voluntária que o 

atendeu, relatou possuir dois filhos, uma filha de 18 anos, e um filho de 20 anos. Ele contou que não 

vê ambos há mais de 15 anos, e mora nas ruas há sete anos.  

Figura 05: Sr. João contando sua história a voluntária Isabela Prado. 

 

Fonte: Marina Magalhães, 2015. 

Ainda segundo seu relato, devido a um adultério, a esposa o expulsou da casa onde morava com os 

filhos. Relatou também já ter visto um anúncio de desaparecido onde ele era procurado por seus 

filhos, mas por vergonha, não quis voltar.  Sr. João já trabalhou em uma sorveteria no bairro Savassi, 

já foi pedreiro, trabalhou em circo e diz nunca ter usado drogas, seu único vício é o álcool. 

Enquanto a voluntária o ajudava a escolher suas roupas, ele disse preferir roupas escuras. De acordo 

com sr. João, “aparece menos sujeira, pra gente que mora na rua, não podemos usar roupas claras, 

as pessoas percebem mais”. O mesmo relato sobre as roupas claras foi contado por diversos outros 

moradores. 

A voluntária Isabela Prado (FIG. 05) diz ter ficado muito comovida com as histórias do Sr. João, tendo 

publicado a imagem acima em mídia social com o seguinte texto: 

Eu conversando com um senhor muito simpático, que me contou um pouquinho da sua história fora, e 

dentro da rua. Me falou sobre as dificuldades deles na rua, os roubos que eles sofrem por outros 

moradores, a sua vontade de voltar pra casa, mas a vergonha que sente por estar ali, vergonha de 

procurar seus filhos que também estão a procura dele, mas ele não tem coragem de "reaparecer" para 

seus filhos.  Muitos momentos tristes, porém apesar da situação, alguns bem engraçados. Espero que 

ele consiga voltar a sua vida normal, tome coragem para encontrar seus filhos, irmã, família e deixe 

esses 7 anos de rua pra trás. 
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Por fim, um senhor (FIG. 06) ficou satisfeito com as roupas que escolheu, e disse que irá usá-las para 

receber sua família que às vezes visita-o no albergue da capital. Outros moradores relataram 

histórias semelhantes, sobre a importância de estar bem-vestido para receber a família em visita aos 

albergues. Tais relatos foram observados nas reportagens sobre o evento, publicadas em jornais 

(Estado de Minas, Jornal Hoje em Dia, Jornal O Tempo, Jornal Super), Revista Mais, emissoras de 

televisão, como Band, Alterosa/SBT, Globo Minas e Rede Minas (DUARTE, 2015). 

Figura 06: Senhor escolhe roupas para receber a família 

 

Fonte: Marina Magalhães, 2015. 

 

Os resultados do projeto foram analisados por meio de questionários estruturados e que 

permitissem o anonimato, os quais foram enviados aos voluntários por meio da ferramenta online 

Survey Monkey. Do rol de 140 voluntários cadastrados, apenas 17 responderam às duas perguntas 

do questionário. A primeira questão foi: “Você quer participar do 2º The Street Store BH? (Será 

realizado no dia 04/julho, no mesmo local)” e teve 15 respostas afirmativas, 1 negativa e 1 ignorada. 

Já a segunda questão é na verdade um espaço para ouvir livremente a opinião do voluntário: 

“Escreva aqui suas impressões, elogios, críticas, sugestões sobre o The Street Store BH em que você 

participou. Fique tranquilo/a, você pode escrever o que quiser, pois não há como ser identificado/a”. 

Todas as 17 pessoas responderam longamente, principalmente mencionando a necessidade de se 

triar as roupas antes do evento, de focar nas roupas masculinas, de organizar melhor as tarefas, 

sobre o sentimento de gratidão e felicidade em ajudar. Além do questionário online, também foram 

feitas entrevistas semi-estruturadas pessoalmente com alguns voluntários e analisados seus relatos 
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via e-mail.  Destacamos aqui o fato de que, mesmo com pontos a serem melhorados, as pessoas 

demonstraram vontade em participar de uma segunda edição.  

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera-se que o projeto The Street Store BH foi um piloto e referências para os próximos, tendo já 

ocorrido a segunda edição do evento com os pontos falhos corrigidos e sendo previstas ainda três 

edições para acontecerem até o final de 2015 em Belo Horizonte, realizadas pela mesma equipe, 

porém em formatos diferenciados. A terceira edição, menor, faz parte da programação de semana de 

moda sustentável do Centro de Referência de Moda; a quarta edição será pequena, itinerante e 

voltada para as crianças, buscando levar o projeto para creches uma semana antes do Dia das 

Crianças; e finalmente a quinta edição, grande, conta com uma programação diversificada para que 

seja feito um shopping de rua, com “praça de alimentação”, “estacionamento” com conserto das 

carroças dos catadores, dentre outras atividades na interface design / igualdade social. A repercussão 

do primeiro Street Store, descrito neste artigo, gerou uma repercussão muito positiva e o mesmo 

serviu de exemplo para dezenas de outros “street stores” que aconteceram por todo o Brasil na 

sequência, dado que seus organizadores entraram em contato por e-mail com a organização deste 

em questão. 

O projeto demonstrou que pelo vetor da oferta de produtos de moda foram criadas oportunidades de 

livre arbítrio ligadas a maior percepção da identidade individual da população de rua. O projeto de 

loja para os moradores de rua mostrou-se como uma oportunidade viável para estender o ciclo de 

uso de roupas e acessórios e promover a inovação social, sem se valer pela lógica verticalizada das 

doações do tradicional assistencialismo. Finalmente, constituiu-se como uma oportunidade para 

humanizar as relações via o design de sistema para equidade social. 
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RESUMO  
O presente artigo apresenta a temática dos editoriais indígenas brasileiros, propondo uma análise dos projetos 
tipográficos utilizados em algumas publicações. Devido ao ineditismo da proposta e, por isso, a falta do registro 
de informações significantes para fundamentar o design tipográfico para as línguas nativas no Brasil, foi 
necessário uma compilação de dados e informes que estavam dispersos no universo das produções acadêmicas. 
Este trabalho então se divide em três eixos principais inter-relacionados. O primeiro esclarece a origem desse 
novo segmento editorial na sociedade contemporânea brasileira, os editoriais indígenas, perpassando pela 
apropriação da escrita pelos indígenas, o cenário político/social que potencializou esse contexto e como 
acontece a produção dos livros nativos brasileiros. O segundo se apropria do estudo de Victor Gaultney (2002) 
sobre os diacríticos, em busca de solução para um dos problemas recorrentes no uso da escrita latina para 
línguas com específicas demandas fonéticas, como as dos indígenas do Brasil. O terceiro analisa uma seleção 
das publicações editoriais dos indígenas, do Acervo Indígena da Universidade Federal de Minas Gerais - Acind.  
PALAVRAS-CHAVE : Literatura indígena, Design tipográfico, Tipografia indígena, Design de diacrítico. 

 
 
 

ABSTRACT  
This article presents the theme of brazilian indigenous editorial, proposing an analysis of the typographical 
designs used in some publications. Due to the unprecedented nature of the proposal and, therefore, lack of 
registration to information significant to support the typographic design for the native languages in Brazil, was 
necessary a compilation of data and informations that were scattered in the universe of academic productions. 
This work is divided into three axes interrelated. The first clarifies the origin of this new publishing segment in 
contemporary brazilian society, indigenous editorial, passing by the writing appropriation by the indigenous, the 
political/social scenario that leveraged this context, and how happens the production of brazilian natives books. 
The second appropriates the study of Victor Gaultney (2002) on diacritics, in search of solution to a recurring 
problem in the use of latin script for languages with phonetic specific demands, such as the indigenous people of 
Brazil. The third analyzes a selection of editorial publications of the natives, in the Acervo Indígena da 
Universidade Federal de Minas - Acind (indigenous collections of the Federal University of Minas Gerais). 

KEY-WORDS: Indigenous literature, Typographic design, Typography indigenous, Diacritical design. 
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1 INTRODUÇÃO 

Diante de um mundo complexo e dinâmico (MORAES, 2008), surge um novo segmento editorial no 

Brasil que demanda por produções gráficas específicas e de qualidade, a literatura indígena. Isto, em 

decorrência do fato de que os povos indígenas começaram a perceber a escrita ocidental1 como uma 

ferramenta capaz de possibilitar a recuperação de suas memórias históricas, reafirmar suas 

identidades étnicas, valorizar suas línguas, defender seus territórios e outros direitos. Esse novo 

cenário social foi estimulado pela Constituição Federal de 1988, que revolucionou o rumo da política 

indígena oficial, inaugurando um período rico de elaborações e aprovações de leis que busquem 

garantir às comunidades indígenas o direito à educação escolar básica bilíngue e o desenvolvimento 

de materiais didáticos que respeitem as características culturais de cada etnia. Segundo Luciano 

(2007), no documento Cenário Contemporâneo da Educação Escolar Indígena no Brasil, vinte anos 

atrás, o número de professores indígenas não ultrapassava a marca de 20% do total dos docentes que 

trabalhavam nas escolas implantadas em comunidades indígenas. O pesquisador ainda afirma que 

atualmente os professores indígenas atuantes nas escolas indígenas representam mais de 96% dos 

mais de 12 mil em atividade e os povos indígenas se apresentam, hoje, como um dos segmentos da 

sociedade brasileira que luta com maior intensidade pelo acesso à escola pública.  

Entendendo todo esse contexto favorável para a produção editorial indígena, surgiram pesquisas, em 

diversas áreas do conhecimento, voltadas a essa temática. No âmbito do design gráfico, encontramos 

estudos sobre o processo de criação das publicações indígenas. Esses estudos, em geral, buscam 

depreender dali um novo olhar sobre o envolvimento desses índios com a literatura ocidental e seus 

meios gráfico-visuais, tais como a tipografia, o livro e a tela do computador. O presente trabalho 

pretende analisar o que nomeamos de pensamento tipográfico indígena, parte dos livros existentes 

no Acervo Indígena da Universidade Federal de Minas Gerais - Acind, e, junto a isso, destacar a 

importância da tipografia nos projetos editoriais indígenas, tanto no seu caráter técnico como no 

simbólico e cultural. Isto posto, será possível ir de encontro com o problema da falta de registro de 

informações relacionadas à temática dos impressos indígenas, o que possibilitará fundamentar 

elementos do design tipográfico para populações ainda não contempladas com projetos editoriais 

adequados às suas necessidades linguísticas. 

                                                 
1
 Faz-se aqui referência à assimilação, por povos ameríndios, desde os tempos coloniais, mas, sobretudo, no cenário atual, 

da escrita alfabética latina e, por extensão, dos meios, das técnicas e das tecnologias que formam a cultura do impresso. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

Segundo Mandel (2006), escrita é toda linguagem gráfica capaz de dar uma verdadeira dimensão 

espaço-temporal ao pensamento do homem. Neste sentido bastante alargado, a escrita sendo 

entendida como uma inscrição, um comportamento comunicativo humano de transmitir e trocar 

informações, esteve presente nas culturas indígenas do Brasil: na cerâmica, nos tecidos, nas cestas, 

nas pinturas rupestres e corporais, nos rituais, na terra. Entretanto, a escrita alfabética, sistema onde 

as palavras passaram a ser decompostas em unidades sonoras, foi introduzida pela colonização 

europeia e atualmente está presente em grande parte das comunidades indígenas do Brasil. Segundo 

o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE, 2004), em meados do século XVI, 

muitas aldeias do Rio de Janeiro e da Bahia já tinham as primeiras escolas indígenas, as escolas de ler, 

escrever e contar, fundadas pelos jesuítas em português. O ensino era ministrado exclusivamente 

pelos missionários, não havendo registro da existência de docentes indígenas durante todo o período 

colonial. Com isto, é possível pressupor que os saberes indígenas, os processos próprios de 

aprendizagem, as concepções pedagógicas de cada grupo e as diversas línguas faladas por cada etnia 

podem ter sido excluídos da sala de aula. 

Atualmente, a escrita e suas possibilidades são de grande interesse para os povos indígenas, 

especialmente pela sua atuação de guardiã e portadora da voz, da memória e da realidade destes 

povos, possibilitando além da preservação, a divulgação de suas histórias, conhecimentos e 

reivindicações. Há ainda uma circunstância que potencializa a apropriação da escrita pelos indígenas: 

muitos povos estão preocupados com a geração mais jovem que, a cada ano, quer seguir menos as 

suas tradições ou permanecerem nas suas aldeias. Assim, as comunidades encontram na escrita o 

poder de armazenar seus conhecimentos e documentar suas culturas para torná-las conhecidas a 

outros povos, sociedades e gerações. 

Em Minas Gerais, em 2001, foi criado o curso de Formação Intercultural de Educadores Indígenas 

(FIEI) na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que possui um programa de ensino e 

pesquisa para educação escolar bilíngue e intercultural, com o objetivo de propiciar às comunidades 

indígenas a recuperação de suas memórias, reafirmação de suas identidades, valorização de suas 

línguas e ciências, formação de pesquisadores de suas próprias culturas com acesso aos 

conhecimentos técnicos e científicos das demais sociedades. No ano de 2004, o Sistema de Educação 

Continuada a Distância (SECAD) do Ministério da Educação (MEC) encarregou a UFMG de produzir 
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obras de autoria indígena com o objetivo de fornecer material de leitura em línguas indígenas. Desde 

então, um expressivo material vem sendo produzido e armazenado, atualmente, no Acervo Indígena 

da Universidade Federal de Minas Gerais - Acind, conhecidos como “livros da floresta”, segundo 

Almeida e Queiroz (2004). O Acind, corpus desta pesquisa, foi oficialmente criado em 2012, a partir 

da coleção de materiais textuais, bibliográficos, cenográficos, audiovisuais e outros, reunidos pelo 

grupo de pesquisa Literaterras: leitura, escrita, tradução, da UFMG. Ali se encontram materiais dos 

cursos de formação de professores indígenas de Minas Gerais e de outros estados, sobretudo do 

Acre, pioneiro na educação indígena no país. 

Como resultado da conquista constitucional dos povos indígenas e do engajamento de relevantes 

universidades federais do país, segundo informações do Censo Escolar 2010 (NOGUEIRA, 2011), 

atualmente existem cerca de 2.765 escolas indígenas diferenciadas e cerca de 246 mil discentes 

índios matriculados, sendo 22 mil alunos na educação infantil, 175 mil no ensino fundamental, 27 mil 

no ensino médio, 21 mil na Educação para Jovens e Adultos (EJA), 1 mil na educação profissional e 9 

mil no ensino superior. Além disso, existem cerca de 12 mil professores indígenas no país, dos quais 2 

mil são graduados e 3 mil estão em formação. 

A produção editorial indígena 

Para compreender como acontece a produção dos projetos editoriais dos indígenas brasileiros, 

analisamos a dissertação de mestrado de Lima (2012) em Literatura Brasileira que acompanhou os 

processos de produção editorial desses povos nos cursos de formação indígena da UFMG. Portadores 

de uma saber ancestral, aprendido por palavras e sons contados pelos avôs e avós, os povos 

indígenas possuem a fala, a oralidade, como o instrumento de transmissão das suas tradições. 

Segundo Lima (2012), o caminho de se passar da oralidade à escrita é complexo, repleto de tensões e 

por isso exige que a produção editorial seja diferente do que já é convencionalmente conhecido. A 

produção dos livros indígenas geralmente acontece já no processo de edição, pensando-se na 

publicação, diferentemente do que ocorre na produção dos não indígenas, onde antes se escreve o 

texto e a partir dele e de um valor atribuído em consonância com os interesses editoriais viabilizam-

se a publicação. O processo editorial indígena se inicia com a definição do formato, sua finalidade, e 

por seguinte a elaboração de um projeto editorial. A partir daí, começará o trabalho de pesquisa e 

escritura. A fase de pesquisa e escritura é realizada através do registro das falas por meios de 

gravações audiovisuais, sobretudo dos anciãos, que são considerados detentores dos saberes que se 
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quer transmitir, e também dentro das escolas. Com isso, consegue-se gerar um material denso e 

heterogêneo que será o ponto de partida para a seleção e transcrição. Geralmente esse trabalho é 

realizado pelos próprios professores/pesquisadores indígenas, já que muitas vezes essas gravações 

são feitas nas línguas nativas. 

 Devido ao fato de que a escrita alfabética não consegue representar todos os aspectos da fala, surge 

uma série de dificuldades ao longo do processo de transcrição. Como existe uma grande preocupação 

em se manter fiéis as falas dos anciãos, a participação dos pesquisadores é fundamental, pois junto 

aos indígenas, pensarão, discutirão e decidirão qual será o melhor caminho para estabelecer os 

registros no papel. Finalizada a transcrição, inicia-se a edição do texto. Nesta etapa, quando a equipe 

conta com um profissional da área de design, o designer decidirá qual tratamento se dará ao texto e 

se haverá tradução para o português. Após isso, faz-se a seleção do material ilustrativo, processo 

muito importante já que é a partir dele que os anciãos saberão se os professores estão transmitindo 

corretamente as suas histórias. 

Uma vez que todo o processo editorial indígena é feito coletivamente, a autoria também será 

coletiva. Ao designer, inserido nesses processos editoriais tão peculiares, não cabe questionar a 

pertinência da escolha da escrita alfabética, já adotada pelos diversos grupos indígenas para 

representação de suas línguas no Brasil, nem interferir no conteúdo de suas publicações, mas sim a 

responsabilidade de atender às demandas dos povos indígenas em diálogo com seus métodos e 

processos de design aprendidos. 

3 DESIGN DE DIACRÍTICO PARA ESCRITAS LATINAS 

O estudo de Diniz (2007), referência neste trabalho, aborda alguns dos problemas mais recorrentes 

nos projetos editoriais indígenas: o da falta de sinais, tecnicamente chamados de diacríticos, nas 

fontes disponíveis no mercado para a diagramação dos textos indígenas. Tendo conhecimento deste 

fato, buscamos estudos que tratassem mais sobre a temática de diacríticos. O estudo de Gaultney 

(2002), Problems of diacritic design for latin script text face, além de pontuar os problemas mais 

recorrentes no uso dos diacríticos em escritas latinas aborda também as técnicas que vem sendo 

adotadas pelos designers para solucioná-los. Nos apropriamos de algumas das recomendações de 

Gaultney (2002) direcionando-as a seguir para o nosso interesse específico no desenvolvimento de 

tipografias indígenas brasileiras.  
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A assimetria 

O equilíbrio é algo importante no desenho das letras. Assim, o tamanho e o peso do diacrítico devem 

ser equilibrados com a forma da letra. O alinhamento horizontal do diacrítico com a forma, podendo 

tomar como referência a parte superior ou inferior desta, deve ser tão eficiente de modo que fique 

visível que estão equilibrados. Para diacríticos simétricos/centrados com a base das letras simétricas 

é suficiente apenas alinhar o centro da área do diacrítico com a base para se atingir o equilíbrio 

visual, conforme pode se observar na figura 1. 

 
Figura 1: Alinhamento do centro da área do diacrítico simétrico com o centro da base de uma letra simétrica 

 
Fonte: autora baseada em Gaultney, 2002. 

 

Entretanto, para os diacríticos assimétricos, alinhar os centros da área do diacrítico (conforme o 

exemplo à esquerda da figura 2) com a base da letra não é suficiente. Neste caso, é preciso encontrar 

o centro óptico, que, segundo Gaultney (2002, p.5), encontra-se um pouco deslocado para a 

esquerda do centro geométrico do diacrítico. 

 
Figura 2: Alinhamento de diacríticos assimétricos pelo centro óptico do espaço 

 
Fonte: autora baseada em Gaultney, 2002. 
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O posicionamento horizontal de diacríticos com centros desalinhados, envolve o alinhamento 

estimando centro ópticos entre o diacrítico e a base. Em letras com ascendentes2 
 e descendentes3, 

que têm seu miolo (counter) deslocado do centro ótico, como b, d, h, p, q, a melhor maneira de achar 

o centro é utilizando o centro óptico do miolo (counter), em vez da letra como um todo. Na figura 3, 

é possível ver a aplicação dos três tipos de alinhamento mencionados: no primeiro foi aplicado o 

alinhando do centro do diacrítico com o centro da base da letra, o segundo foi aplicado o do centro 

óptico do diacrítico com o centro da base da letra e o terceiro foi aplicado o alinhamento do 

diacrítico baseado no centro do miolo. 

 
Figura 3: Aplicação dos três tipos de alinhamento mencionados 

 
Fonte: autora baseada em Gaultney, 2002. 

 

Com os exemplos apresentados, percebemos que o equilíbrio dos diacríticos depende da sua forma, 

se possuem um desenho simétrico ou assimétrico, e da base da letra em que estão sendo aplicados. 

Além disso, devido ao fato de que o alinhamento é uma grandeza verdadeiramente visual, e por isso 

possui um caráter subjetivo, uma mesma estratégia de equilíbrio pode variar em fontes diferentes e 

até mesmo de uma letra para a outra. Apesar de sua natureza subjetiva, um projeto de alinhamento 

de diacríticos pode ser mais preciso e menos trabalhoso com a ajuda das novas tecnologias de 

software, que possuem algoritmos que ajudam a calcular o alinhamento. Isto, entretanto, não isenta 

o designer continuamente refinar suas regras de criação. 

                                                 
2
 Ascendente é a parte de uma letra minúscula que ultrapassa a altura x, como ocorre nas letras b e d. 

3
 Descendente é a parte da letra minúscula que se estende para baixo da linha de base, como nas letras p, q e y. 
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A harmonia com as letras vizinhas 

Um projeto de design de diacríticos pode estar bem equilibrado mas sem harmonia com o todo. Isto 

quer dizer que mesmo que um diacrítico esteja perfeitamente alinhado com a base da sua 

correspondente letra, ele pode ter problemas com as letras ao seu redor. O maior problema nesse 

nível é o da incompatibilidade entre a largura do diacrítico e a base da letra. Quando o diacrítico é 

maior que a base, já possui um potencial de colidir com a letra vizinha e, por isso, precisa de alguns 

ajustes. Uma das soluções propostas por Gaultney (2002) para este problema é redesenhar o 

diacrítico, conforme a segunda linha da figura 4. 

 
Figura 4: Exemplo de diacríticos adaptáveis para cada tamanho de letra 

 
Fonte: autora baseada em Gaultney, 2002. 

 

O ajuste do design de diacrítico deve ser levado em consideração porque as fontes geralmente 

possuem apenas um desenho para cada sinal diacrítico e, deste modo, pode acontecer por exemplo 

do circunflexo que se encaixe bem em uma letra possa parecer grande ou pequeno para outras letras 

e ocasionar problemas de desarmonia entre os sinais e letras vizinhas. Para Gaultney (2002), a 

melhor solução seria a de se produzir e disponibilizar fontes que tivessem diacríticos com 

comprimentos variados de acordo com cada tipo de letra. Atualmente, a solução mais simples para 

este problema de desarmonia dos sinais com as letras vizinhas tem sido trabalhar a crenagem 

(kerning), ou seja, ajustar a distância entre pares de letras que necessitam de ajustes entre si. 
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O espaçamento vertical 

Múltiplos diacríticos utilizados em uma mesma letra podem congestionar o espaço vertical. Para 

Gaultney (2002) existem três diferentes estratégias para lidar com esta situação, conforme a figura 5. 

A primeira, no ex. 1 da parte 1, é garantir que haja um espaço generoso entre a altura x (1) da letra 

que receberá os diacríticos e os topos das ascendentes das letras (2). A segunda, no ex. 1 na parte 2, 

consiste em alterar a estrutura do sinal para ocupar menos espaço vertical. A última, no ex. 2 na 

parte 2, é reduzir o espaço entre a letra e o início do diacrítico, utilizando também uma estrutura 

mais compacta para o sinal.  

 
Figura 5: Formas de solucionar problemas de espaçamento vertical      

 
Fonte: autora baseada em Gaultney, 2002. 

 

As preferências culturais 

Segundo Gaultney (2002), há uma tendência natural do designer de se especializar nos recursos de 

fontes que o cercam, ou seja, que estão mais presentes no ambiente linguístico e de escrita em que 

se encontra. Isso, é uma tendência nem sempre consciente, muitas vezes está relacionada com 

preferências e não com decisões calculadas. Acreditamos que ter consciência dessas preferências 

culturais pode ajudar o designer a sair do comum e conseguir desenvolver projetos que abracem um 

público maior, como as comunidades nativas.  
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Além disso, Gaultney (2002) afirma que para um projeto de desgin tipográfico é necessário antes 

fazer um levantamento da importância dos diacríticos para aquela determinada cultura. Por 

exemplo, segundo o autor, para o francês uma frase pode ser entendida sem os diacríticos. Isso 

significa que para culturas onde os sinais não são determinantes para o entendimento da fala, os 

diacríticos podem ter um design leve, simples, com dimensões pequenas. Já para a língua africana 

Yoruba, onde os sinais são extremamente importantes para o entendimento da fala, esses devem ter 

um desenho com traço forte e bem marcado. Nesse caso, a legibilidade do sinal se torna mais 

importante até mesmo do que o design. O levantamento dos sinais existentes em uma determinada 

cultura também é importante pois podem influenciar o desenho da letra, como é o caso dos 

múltiplos diacríticos em apenas uma letra.  

4 ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES INDÍGENAS  

Do ponto de vista do design, o design editorial é uma área projetual que possui recursos, como grid, 

cor, tipografia e imagens que, segundo Lupton (2006), são capazes de solucionar um problema 

comunicativo, além de transmitir as características culturais do produto, da mensagem e do público. 

A tipografia sendo um desses recursos funciona como a voz da página, peça-chave da informação 

transmitida, que tem forma própria de se comunicar por meio de um conjunto de sinais e signos que 

carrega consigo. Com isso, o presente trabalho se apoia nesse recurso gráfico-editorial que é capaz 

de garantir também ao conteúdo atributos formais imprescindíveis para a legibilidade. Isto posto, o 

próximo passo é nos concentramos na análise de parte do material do corpus Acind: apenas os 

produzidos em línguas indígenas que possuem sinais incomuns ao português e, por isso, apresentam 

problemas na diagramação de texto. Além disso, utilizamos os exemplos do trabalho de Diniz (2007). 

A autora catalogou publicações indígenas quando abordou o contraste entre a reivindicação dos 

povos indígenas por publicações de qualidade em suas línguas, compostas por fontes preparadas 

para esse uso, e a falta de produção de tipografias brasileiras para atender tal demanda.  

A figura 6, do livro do povo Mebêngôkre, faz uso do diacrítico til sobre a letra e. Apesar de esta ser 

uma combinação aparentemente comum, percebe-se no exemplo que se recorreu ao uso de uma 

fonte tipográfica diferente para esta letra daquela utilizada no restante do texto, como o til da letra 

a. Segundo Diniz (2007, p.40), “esse mesmo recurso foi observado em publicações em outras línguas, 

como o Kayapó, onde a letra e com til é muito comum”. Como esta combinação não existe no 
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português e em outras línguas, o designer gráfico tem que realizar um trabalho manual na 

composição do texto e se não houver atenção suficiente pode acabar por usar mais de um tipo de 

fonte na diagramação do texto. Isto, ocasiona ruptura na fluidez da leitura, diminuindo desta 

maneira a legibilidade do bloco de texto, além de gerar um desequilíbrio visual ao romper com a 

harmonia estética, gerando a sensação de falta de coesão no projeto conceitual daquele editorial. 

 
Figura 6: exemplo do trecho do livro do povo Mebêngôkre da Amazônia 

 
Fonte: Acind, 2013. 

 
A figura 7, retirada do primeiro jornal Maxakali, produzido pelo Programa Saberes Indígenas na 

UFMG, possui como principal problema a relação do uso do diacrítico til sobre algumas vogais, como 

a letra u e a. Sabe-se que esse tipo de composição não foi previsto no desenvolvimento da fonte 

tipográfica utilizada na diagramação, exigindo assim o trabalho manual do designer gráfico na 

diagramação. Desta forma, observam-se erros como a sobreposição do til ao pingo da letra i  e a 

aplicação do til a uma distância diferente na letra u. Segundo Diniz (2007, p.41), este problema 

também foi verificado em exemplos para análise de outras línguas, como o Zoró, da família Mondé. 

 
Figura 7: exemplo do trecho do impresso em língua Maxakali 

 
Fonte: jornal Maxakali produzido pelo Programa Saberes Indígenas. 

711



 
 
 
 

Na figura 8, retirada do livro Makusiyamî’ya teserukon ko’mannîpî, na língua Macuxí, mais uma vez, o 

principal problema observado está no fato de se adotar uma fonte tipográfica que não possui 

recursos suficientes para atender às necessidades da língua. Neste caso a vogal i com circunflexo. 

Além disso, a falta de espaçamento adequado entre as letras assim acentuadas causa uma série de 

ruídos e sobreposições. Segundo Diniz (2007, p.42), problemas semelhantes foram encontrados no 

exemplo analisado da língua Ikpeng, da mesma família. 

 

Figura 8: exemplo do trecho do texto impresso em língua Macuxí 

 
Fonte: Diniz, 2007. 

 

Na figura 9, retirada do livro Histórias dos Antigos Mundukurú, foi observado problemas quanto ao 

uso do diacrítico til nas letras o e i. O sinal na maiúscula da letra o foi deslocado do seu eixo e 

posicionado sem espaçamento. As alturas de aplicações nas minúsculas são diferentes. Além desses 

problemas de mau posicionamento do diacrítico til, esqueceu-se de retirar o ponto da letra i no 

momento da aplicação manual do sinal. 

 
Figura 9: exemplo do trecho do livro Histórias dos Antigos Mundukurú 

 
Fonte: Acind, 2013. 
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A figura 10, retirada do livro bilíngue Palavras escritas para nos curar, é importante para mostrar a 

complexidade dos símbolos encontrados na grafia de algumas palavras (a letra h sobrescrito e a letra 

i com barra) em certas etnias indígenas e pela estratégia de diferenciação visual entre as línguas: 

negrito para o Yanomami e regular para o português. Nesta publicação, não foram encontrados 

acentos mal posicionados ou sobrepostos, mas percebem-se problemas na legibilidade da letra i com 

barra, que em corpo menor se confunde bastante com  a letra i sem barra. 

 

Figura 10: exemplo do trecho do livro em língua Yanomami 

 
Fonte: Acind, 2013. 

 

Como pode-se observar nos exemplos acima, os problemas mais recorrentes são o uso de diacríticos 

não comuns ou até inexistentes no português. Com isso, um recurso comum adotado na 

diagramação é acrescentar manualmente os diacríticos nos caracteres acentuados, o que acaba por 

vezes misturando fontes diferentes. Características específicas das línguas indígenas demandam por 

novas tipografias adequadas às suas necessidades, simplificando o trabalho e ampliando a 

produtividade dos designers em projetos editoriais dessa natureza. 
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5 A TIPOGRAFIA INDÍGENA E SEUS POSSÍVEIS CAMINHOS 

Com o material levantado no Acind e o estudo de Diniz (2007), verificamos que os projetos 

tipográficos, nos impressos indígenas, têm negligenciado tanto a importância técnica quanto a 

simbólica da tipografia. Tendo consciência da diversidade cultural de cada povo indígena, não 

pretendemos propor aqui uma forma única de se desenvolver projetos tipográficos digitais para 

publicações indígenas, mas sim alguns critérios que possam auxiliar tais futuras produções. 

O estudo dos diacríticos existentes na cultura com que se vai trabalhar é um dos primeiros passos 

que sugerimos que sejam realizados para o desenvolvimento das tipografias indígenas. Somente 

assim o designer entenderá com quais possíveis problemas vai se deparar ao longo da composição da 

fonte, o que vai interferir diretamente nas escolhas das estratégias projetuais para a criação da 

tipografia. Além disso, é importante se ater a um dos aspectos mais relevantes dos povos indígenas, 

a coletividade. Assim, sugerimos o envolvimento da comunidade ao longo de todo o processo, seja 

através de oficinas de caligrafia, brainstorm e aulas para o domínio da tecnologia digital, etc. Torna-

se importante também entender o significado dos grafismos na produção editorial indígena. O 

dicionário Aurélio Ferreira (1986) define “grafismo”, entre outras acepções, como o “Modo de 

escrever as palavras de determinada língua”. Grafismo pode, então, ser considerado sinônimo de 

desenho da escrita. Hoje, os índios publicam seus textos no Brasil valendo-se da escrita alfabética 

latina, mas pode ser que os grafismos sejam relevantes na criação de projetos tipográficos, bem 

como em aspectos estéticos de manuscritos e de projetos editoriais. 

Os dados do Censo Escolar INEP/MEC 2006 mostram que nenhum outro segmento da população 

escolar no Brasil apresenta um crescimento tão expressivo como o indígena. Diante disso, 

vislumbramos várias possibilidades de produção e experimentação tipográfica. É de nossa 

responsabilidade oferecer instrumentos que garantam a qualidade e fidelidade aos projetos 

elaborados pelas populações indígenas, estando atentos “à sabedoria, à riqueza cultural, à enorme 

diversidade das populações indígenas” (DINIZ, 2007, p.45). Deste modo, devemos buscar não 

somente soluções no campo dos aspectos técnicos da tipografia, não somente solucionar os 

problemas de diacríticos e outros, mas trilhar novos caminhos que vão de encontro com esta 

afirmação: “as letras são vivas, habitadas pela alma dos povos, das culturas e dos seres” (ZALI apud 

MANDEL, 2011, p.9). E assim, por meio do exercício do design, temos condições de participarmos do 

processo de enriquecimento da cultura brasileira, com as memórias e histórias dos povos indígenas. 
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RESUMO  
O processamento das chapas de MDF cru para a fabricação de móveis gera um excedente de resíduos sólidos 
formados das sobras dos cortes das chapas, que na maioria das vezes possuem dimensões maiores do que as 
necessárias. O descarte das sobras merece atenção e cuidado por parte das empresas, ora porque a fiscalização 
ambiental exige o descarte adequado, ora porque a não utilização de toda a chapa de MDF representa um 
enorme prejuízo financeiro. O objetivo proposto é conhecer o processamento da chapa de MDF cru durante a 
fabricação dos móveis, identificar os tipos e a quantidade de resíduos gerados e encontrar a melhor forma de 
aproveitá-los como matéria-prima em uma nova cadeia produtiva. A metodologia aplicada na pesquisa é de 
caráter explanatório e se estruturou a partir da pesquisa bibliográfica, entrevistas e visitas técnicas à uma 
empresa fabricante de dormitórios localizada no Polo Moveleiro de Ubá. Para se livrar do material que ocupa 
espaço no setor de estoque e amenizar o desperdício financeiro, a empresa vende estas sobras para terceiros, 
mas o valor recuperado é muito pequeno em relação ao valor gasto na compra. A fim de reverter o prejuízo é 
necessário que a empresa desenvolva e comercialize novos produtos que utilizam estas sobras de MDF. O 
melhor aproveitamento da matéria-prima diminui o seu desperdício e consequentemente, o impacto sobre o 
meio ambiente, já que os resíduos gerados deixarão de ser descartados para serem reinseridos na cadeia 
produtiva como matéria-prima, evitando assim o desmatamento, poluição, processamento e reprocessamento 
do material e transporte. Além destes benefícios, a empresa terá a chance de recuperar parte do dinheiro 
investido na compra das chapas de MDF.   

PALAVRAS-CHAVE: Seleção de materiais, móveis, resíduos, sustentabilidade, design. 

 

 

ABSTRACT  

The processing of the MDF boards in raw for furniture manufacturing generates a solid waste formed over the 

remains of the cuts of the boards, which mostly have greater dimensions than are necessary. Disposal of the 

remains deserve attention and care from the companies, either because the environmental monitoring requires 

proper disposal, or because the failure to use all the MDF board is a huge financial loss. The proposed objective 

is to know the processing of raw MDF board during the manufacture of furniture, to identify the types and 

amount of waste generated and find the best way to enjoy them as raw material in a new production chain. The 

methodology used in the research is explanatory character and was structured from the literature review, 

interviews and technical visits to one dormitory manufacturing company located in Polo Furniture of Ubá. To get 

rid of the stuff that takes up space in a storage area and ease the financial waste, the company sells these 

leftovers, but the recovered value is very small compared to the amount spent on the purchase. In order to 

reverse the damage it is necessary for the company to develop and commercialize new products using these 

leftover MDF. The better use of the raw material decreases and therefore their waste, impact on the 
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environment since the waste generated will no longer be disposed to be reinserted in the production chain as a 

feedstock, thus avoiding deforestation, pollution, processing, and reprocessing the material and transport. In 

addition to these benefits, the company will have a chance to recover some of the money invested in the 

purchase of MDF. 

KEY-WORDS : Material selection, furniture, waste , sustainability , design 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A tecnologia interfere e auxilia diretamente na vida cotidiana, causando influências comportamentais 

na sociedade. O termo tecnologia, de origem grega, envolve o conhecimento técnico e científico, as 

ferramentas, os processos e materiais que for produzido e/ ou utilizados a partir de tal conhecimento. 

Dependendo do contexto o termo tecnologia pode ser aplicado para diversos fins, desde o método 

em si, até a tecnologia produtiva de máquinas, permeando inclusive pelo software, presente 

constantemente na vida do indivíduo contemporâneo. 

Ao considerar a abrangência do termo tecnologia, percebe-se que esta faz parte da civilização desde 

seus primórdios, permitindo a melhoria da qualidade de vida da humanidade. Um exemplo que pode 

ser dado para ilustrar este contexto é a organização e criação de métodos de cultivo e colheita de 

alimentos na agricultura. O controle da obtenção do alimento permitiu a organização da espécie 

humana em sociedade nos moldes que se conhece até os dias atuais. 

Segundo Levy (1999), as técnicas carregam consigo projetos, esquemas imaginários, implicações 

sociais e culturais bastante variados. 

Entender o significado da técnica é uma tarefa essencialmente política. Responsabilizar a técnica 

pelos seus impactos sociais negativos, ou mesmo seus impactos sociais positivos, é desconhecer, 

antes de mais nada, o quanto - objetiva e subjetivamente - ela é construída por atores sociais, ou 

seja, no contexto da própria sociedade (BENAKOUCHE, 1999). 

A sociedade torna-se cada vez mais dependente da tecnologia que acaba sendo um pilar 

fundamental para a manutenção dos padrões da vida em sociedade, mas sua função continua sendo 

a mesma: melhorar a vida das pessoas. Porém, sua abrangência abarca outras questões, que passam 

pelo social, ambiental e não somente o econômico que predominou outrora. 
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2 TECNOLOGIA NA INDÚSTRIA 

A indústria como um todo é a maior incentivadora da melhoria e constante evolução da tecnologia 

acerca principalmente dos materiais e processos. Os objetos industrializados já se consolidaram como 

ferramentas importantes que auxiliam na vida cotidiana, causando influências comportamentais na 

sociedade e é impossível imaginar a realização de tarefas simples do dia a dia sem auxílio de produtos 

diversos que são disponibilizados pela indústria. 

Entretanto, esta mesma indústria que tinha como único compromisso produzir novos produtos de 

forma indiscriminada, enchendo as prateleiras dos supermercados de produtos ora desnecessários, 

encontra-se atualmente dividida entre o lucro e a ética. 

Inúmeras questões influenciam diretamente como um objeto qualquer será produzido, fazendo 

repensar processos e até mesmo a real necessidade daquele produto existir. Questões ambientais, 

sociais e comportamentais nunca estiveram tão em voga. Usuários cada vez mais conscientes de seu 

papel na sociedade e de sua responsabilidade ambiental e social provocam mudanças na indústria. 

Para Krippendorff (2000), a mudança de paradigma ocorrida desde a fase industrial até a fase de 

bens, informações e identidades propiciou a mudança de foco no produto para foco no usuário, ao 

considerar aparências, modismos, marcas e outros fatores. O próprio projetista passa a perceber que 

não se trata de meramente projetar coisas, e sim que sua atuação também está relacionada à 

construção de práticas sociais, símbolos e preferências. 

Com as mudanças de foco, além de melhorar a qualidade dos produtos a tecnologia cada vez mais é 

usada para reduzir o impacto que o processo de transformação dos materiais provoca no meio 

ambiente. Como afirma Rosário (2011) sobre a necessidade de repensar o uso da madeira, para o 

autor a fácil disponibilidade de matéria-prima para o setor moveleiro tem corroborado para o uso 

irracional desse material, muitas vezes em consequência de um mal planejamento de corte que gera 

grandes quantidades de resíduos durante o desdobro da madeira, mesmo considerando que a 

geração de resíduos é consequência normal do processamento primário e secundário da madeira 

uma vez em contato com as serras, instrumentos de corte e acabamento. 

O desenvolvimento de novos materiais eco eficientes, a identificação de fontes de energia limpas e 

menos impactantes ao meio ambiente e a redução de custo de produção aliados à melhoria da 

técnica construtiva tornaram-se preceitos básicos para a indústria, independente do seu segmento de 
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atuação. 

Na busca de soluções para todas essas questões encontra-se o profissional de design, como se esse 

fosse o detentor da solução para todos os problemas. Diante desse panorama que o designer está 

inserido, uma ferramenta competitiva pode ser um grande trunfo para a indústria: a criatividade do 

profissional aliada ao conhecimento da técnica e a inovação. 

Junto com inovação é importante definir criatividade, já que são considerados conceitos sobrepostos. 

Para Bakhshi et al. (2008) a diferença entre criatividade e inovação é que enquanto criatividade está 

relacionada a origem de novas ideias, inovação está relacionada a utilização de novas ideias. Os 

autores definem inovação como o processo que leva as ideias a novos produtos e serviços ou a novos 

modos de fazer negócios. 

Cox (2005) combina os conceitos de criatividade e inovação ao de design. Para o autor, “design é o 

que conecta criatividade e inovação”. Através do design podem ser desenvolvidos sistemas 

inovadores que impactam no aumento da variedade de produtos e serviços, na melhoria da 

qualidade dos bens e serviços, na abertura de novos mercados, no aumento da capacidade dos 

produtos e serviços já existentes, na redução dos custos trabalhistas e na diminuição do consumo de 

materiais e energia. 

3 O MERCADO MOVELEIRO 

A indústria de móveis é um segmento da indústria de base florestal, fazendo parte da segunda 

transformação industrial da cadeia produtiva de madeira e móveis (Coutinho et al, 2002 e Perez et al, 

2006). 

De acordo com Santos, Santos e Souza (2008), a indústria de móveis passou por grandes alterações a 

partir da abertura comercial da década de 90, período em que ocorreu a abertura do mercado 

brasileiro para produtos importados e que obrigou a indústria brasileira a buscar novas tecnologias e 

utilizar diferentes materiais para conseguir competir com a concorrência externa. 

Cabe citar as considerações apresentadas por Gorini (2000): 

A indústria de móveis caracteriza-se pela reunião de diversos processos de produção, 
envolvendo diferentes matérias-primas e uma diversidade de produtos finais, 
podendo ser segmentada, principalmente em função de materiais com que os móveis 
são confeccionados (madeira, metal e outros), assim como de acordo com os usos a 
que são destinados (em especial móveis para residências e escritórios). Além disso, 
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devido a aspectos técnicos e mercadológicos, as empresas em geral, são 
especializadas em um ou dois tipos de móveis, como, por exemplo, cozinha e 
banheiro, estofados, entre outros. (GORINI, 2000, p.2) 

 

Segundo o Panorama do Setor Moveleiro no Brasil produzido pela ABIMÓVEL, Gorini (2000), Minas 

Gerais possui 2.126 empresas, ou 13% do total de empresas do Brasil, tendo como principal polo 

moveleiro a cidade de Ubá e região, localizada na Zona da Mata, que é o terceiro maior do país, com 

aproximadamente 400 empresas. 

O número de produtos feitos pelas empresas é bastante relativo à sua participação no mercado. Para 

Corrêa (2010), não há homogeneidade quando se avalia a quantidade de produtos comercializados 

pelas empresas em questão. Em 32% delas, há mais de 100 produtos no mercado; e em 29%, esse 

número não excede a 20 produtos. 

O lançamento de produtos é constante, considerando apresentação de novos produtos e variações de 

modelos em linha. Normalmente a indústria se organiza para lançar duas grandes coleções de 

produtos durante o ano, com propostas totalmente novas. Tal comportamento assemelha-se ao que 

acontece na indústria da moda. No entanto, Corrêa (2010) aponta que em 60% destas empresas os 

lançamentos ocorrem sob demanda, sem um intervalo de tempo predeterminado. 

A maior parte das empresas mineiras atua em dois principais segmentos, compreendidos por móveis 

residenciais e móveis de escritório. Estes são, portanto, os setores mais representativos e de maior 

demanda de mercado. 

A segmentação de produto apresentada na Figura 1 evidencia a grande inclinação da indústria na 

produção de móveis residenciais. Este tipo de produto, de menor complexidade produtiva e exigência 

quanto às normas técnicas de uso e segurança, impulsiona o surgimento de marcenarias que crescem 

e aos poucos se industrializam. Os produtos voltados para escritório fazem mais uso de novas 

tecnologias, processos produtivos avançados e materiais sofisticados, por serem voltados para 

trabalho e obrigatoriamente precisam respeitar normas de qualidade e atender padrões de uso 

diferenciados. 
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Figura 1: Classificação das empresas de acordo com segmento de atuação 

Móveis residenciais

Móveis de escritório

Móveis de uso público

Móveis infantis

Móveis de uso externo

Peças/ Corte

Carrocerias

Molduras

Divisórias

Outros

63%

26%

5%

5%

5%

5%

3%

3%

3%

6%
 

Fonte: Corrêa, 2010. 

3.1 O POLO MOVELEIRO DE UBÁ 

Segundo Abreu (2000), o polo moveleiro de Ubá é o terceiro maior do país em número de empresas, 

de acordo com a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS (ABIMÓVEL, 2000), e o primeiro 

do estado de Minas Gerais que atualmente possui mais de 203 indústrias, como mostra o Sindicato 

Intermunicipal das Indústrias de Marcenaria de Ubá e região. O polo responde por de cerca de 34% 

do emprego total gerado pelo setor em Minas Gerais e por 18% do número de estabelecimentos 

(INTERSIND, 2003). 

Os tipos de produtos madeireiros consumidos nas fábricas de móveis são madeira serrada, 

aglomerado, compensado, MDF1 e laminado. A madeira serrada consumida tem duas origens 

distintas: floresta plantada (eucaliptos e pinus) e floresta nativa.  

Pesquisa realizada sobre os materiais empregados no setor, tendo como referência o polo moveleiro 

de Ubá (MG), constatou que os painéis de madeira reconstituída são predominantes, representados 

pelo painel de aglomerado cru, com 31% do volume total utilizado, e painel de MDF cru, com 19%. Os 

demais materiais que apareceram na pesquisa são: painéis com acabamento em BP (laminado 

melamínico de baixa pressão), FF (finish foil, acabamento de película celulósica) e madeiras maciças 

                                                 
1 MDF (Médium Density Fiberboard) é um painel de média densidade produzido a partir das fibras de madeira. As fibras 
aglutinadas com resinas sintéticas são submetidas a altas temperaturas e pressão. Suas principais matérias-primas são as 
madeiras de pinus e de eucalipto, que proporcionam uma chapa clara que é bem-quista no mercado. Sua principal 
característica é a estabilidade dimensional e excepcional capacidade de usinagem, tanto nas bordas quanto nas faces, é um 
material fácil de ser pintado, revestido, torneado, entalhado e perfurado (TEIXEIRA, 2010). 
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com 8% cada um (CORRÊA, 2004). 

Os móveis que utilizam chapas de madeira reconstituída (MDF) ocupam posição de destaque pelo uso 

elevado na indústria de mobiliário. Os materiais mais comuns empregados nos produtos feitos de 

madeira são, no caso, a madeira maciça para estruturação e a madeira processada como elemento 

marginal finalizando o produto. 

Coutinho et al (2001) apresenta que no segmento de painéis reconstituídos observa-se uma demanda 

crescente por aglomerados e MDF. Quanto aos painéis reconstruídos, a indústria moveleira utiliza 

basicamente o aglomerado, compensado, medium density fiberboard (MDF) e a chapa de fibra dura 

(hardboard). 

Em sua grande maioria, os materiais utilizados estão associados a processos de fabricação menos 

complexos, que consequentemente requerem menos tecnologia.  

Na transformação da madeira para móveis surgem diversos tipos de resíduos e não somente 

serragem e maravalha, mas também cavacos de MDF e compensado. Como o emprego do MDF é 

relativamente alto no setor a quantidade de sobras também é significativo. 

A falta de utilização dos resíduos gerados no processo estimula a queima, que por sua vez 

compromete a qualidade do ambiente.  As aparas resultantes do processamento de madeira serrada, 

aglomerado e compensado subsidiam as olarias do município de Ubá, tendo em vista que os 

proprietários de olarias obtêm estes resíduos de graça ou por meio de troca por tijolos. As aparas 

destinadas a olarias representam 37,5%, enquanto as aparas destinadas à queima, que ocorre no 

pátio das próprias 48 empresas, representam 24%. O restante (38,5%) é doado para aquecimento de 

caldeiras, fogões, padarias e outros (ABREU, 2000). 

Reintegrar na cadeia produtiva os resíduos como um bem de consumo reforça a ideia de que o 

tratamento adequado de resíduos pode colaborar com a sustentabilidade do meio ambiente. 

 Para John (2000) apud Cassilha et al. (2004), a redução na geração de resíduos, uma vez que existem 

impurezas na matéria-prima, envolve custos e patamares de desenvolvimento tecnológico. 

4 O MDF COMO MATÉRIA-PRIMA PARA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS 

A pesquisa realizada na empresa fabricante de dormitórios pertencente ao polo moveleiro de Ubá, 

permitiu realizar o levantamento de todo o processo produtivo da fabricação do móvel. A figura 2 
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apresenta um diagrama dos blocos de processos envolvendo os insumos, as etapas e os resíduos 

gerados em cada etapa, permitindo a identificação dos momentos em que a sobra de resíduo do MDF 

é mais significativa. 

Figura 2: Diagrama dos blocos de processos produtivos identificados na fabricação do mobiliário 

 

Fonte: Do autor, 2015. 

Identifica-se que no processo de corte e usinagem do material o material sofre mais perda, seja 

através do pó gerado pelo corte da serra ou pelo usinagem de bordas para melhoria do acabamento 

final da peça.  

O planejamento e execução do projeto, considerando o melhor aproveitamento do material é 

importante medida para minimizar a perda de chapa de MDF, garantindo que o material seja 

aproveitado ao máximo. Entretanto, existem alternativas para aproveitamento do material e soluções 

de projeto encontradas no mercado que apresentam-se como alternativas para utilização das sobras. 

A indústria de Ubá não se limita apenas a fabricação de mobiliário. Embora pequena, estima-se que a 

produção de acessórios de decoração complementares ao próprio móvel representa uma boa 

oportunidade de negócios e poderia ser mais bem explorada fazendo uso inclusive da grande oferta 
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de material de descarte. 

São encontrados no mercado diferentes tipos de produtos, de várias tipologias que fazem uso com 

uso de material de descarte como uma alternativa de diminuir o gasto de recursos que matéria-prima 

em condições de uso, mas fora dos padrões e medidas necessários aos projetos de mobiliário. Essa 

medida é uma alternativa viável de valorização do material fadado ao descarte, aumentando o valor 

percebido pelo produto e seu material. 

Os exemplos mais comuns de aproveitamento de aparas de madeira maciça e MDF encontrados na 

indústria, são na fabricação de bandejas para braços de sofás, como visto na figura 3. 

Figura 3: Modelos de bandejas para braço de sofá 

    

Fonte: Ordenato, 2015. 

Outra alternativa ao uso do MDF cru é na fabricação de painéis de isolamento acústico, considerando 

as boas propriedades físicas do material para este fim.  

Figura 4: Modelo de painel de isolamento acústico utilizando MDF cru 

   

Fonte: Hifi Experience, 2013. 
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Encontra-se disponível no mercado outros produtos decorativos que podem utilizar como matéria-

prima as sobras de material. No exemplo da figura 5, a construção de uma estrutura de luminária e 

um modelo de fruteira, ambas feitas pelo processo de corte a laser. 

Figura 5: Modelo de produto que podem ser feitos utilizando sobra de MDF cru 

  

 

Fonte: Instructables, 2015; Ávila, 2010. 

5 CONCLUSÕES 

O polo moveleiro de Ubá e as indústrias que o compões possuem alternativas viáveis para diminuição 

de seu resíduo proveniente do processo produtivo através de investimento em design e tecnologia. 

O reaproveitamento do MDF cru descartado com potencial de reinserção no processo produtivo 

através de outras tipologias de produto que não puramente de mobiliário, podem garantir aumento 

de valor percebido pelo material, favorecendo toda a cadeia produtiva, pois envolve desde a 

contratação de mão de obra até a diminuição do prejuízo das empresas causado com a perda de 

capital com material que seria descartado. O investimento em processos de produção como forma de 

manter seus produtos competitivos diante do cenário global que estamos inseridos se faz importante. 

A tecnologia, quando vista como técnica de aperfeiçoamento, pode contribuir significativamente para 
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o ganho socioambiental das relações entre indústria e consumo. 

 Desta relação os consumidores ganham a possibilidade de viverem em um ambiente mais justo, 

utilizando produtos que não fazem concessões ou exigem esforços dispendiosos para sua existência. 
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RESUMO  
Nas periferias da metrópole de Belo Horizonte, como em cidades  interioranas de Minas Gerais, alguns grupos 
de  artesãos  têm  recebido  apoio  técnico  e  financeiro de diversas  instituições para melhorar  e  aumentar  sua 
autonomia  econômica.  Há  projetos  exitosos  que  desenvolvem  modelos  de  intervenção  para  fortalecer  a 
capacidade empreendedora de artesãos. A partir desses projetos, podem‐se registrar lições aprendidas e boas 
práticas.  O  empoderamento  desse  grupo  de  pessoas  significa  que  cada  uma  delas  reconheça  em  si  a  sua 
capacidade criativa, baseada em suas habilidades pessoais, e possa se ver como "agente econômico, cultural e 
social”, ou  seja, pessoas  capazes de modificar para melhor  sua  realidade de  vida. O objetivo desse  artigo  é 
conhecer  e  analisar  as  referências  patrimoniais  e  culturais  da  comunidade,  que  podem  contribuir  para  o 
empoderamento  local.  Busca‐se  inclusive,  analisar  como  são  realizadas  as  atividades  dos  projetos  sociais 
relacionados à  temática, na  cidade de Matozinhos e distrito de Mocambeiro, em Minas Gerais. A  cidade de 
Matozinhos,  situada  a  51  km  da  capital mineira,  possui  grande  riqueza  arqueológica  e  espeleológica,  entre 
outras,  do  patrimônio  histórico  cultural,  material  e  imaterial.  A  opção  metodológica  adoptada  integra‐se 
predominantemente em análise qualitativa, com as características inerentes a um estudo de caso, utilizando os 
projetos realizados pelo CEDTec, na cidade de Matozinhos, como objeto da pesquisa. Observou‐se que para o 
desenvolvimento da  capacidade empreendedora  ser efetivo é necessário  trabalhar  anteriormente  a  reflexão 
sobre  os  valores  culturais  e  sociais  do  cidadão,  o  reconhecimento  do  patrimônio  e  o  resgate  da memória 
coletiva  da  região,  para  otimização  de  processos  produtivos  e  do  sentimento  de  pertencimento.  Palestras 
versando sobre patrimônio, identidade, memória buscam estimular a valorização e o empoderamento local aos 
participantes.  Entre  os  resultados,  observa‐se  a  importância  da memória  cultural  ‐  onde  se  desenvolve  a 
história,  aliada  ao  patrimônio material  e  imaterial,  fonte  de  criatividade  para  os  povos  e  para  estimular  a 
identidade local. O artesanato com caraterísticas da região se desenvolve aliado à memoria local. Assim, requer 
maiores  investimentos na  formação e  capacitação dos artesãos,  sob os aspectos da herança da  comunidade 
para as futuras gerações e o pertencimento dos valores locais e suas tradições. O Design poderá contribuir com 
esse universo, ampliando as possibilidades entre os materiais e a produção criativa, para geração de renda. O 
design é um  instrumento capaz de estabelecer caminhos de empreendedorismo humano, social, econômico e 
cultural.  Compreende‐se  que,  a  produção  criativa  e  as  novas  possibilidades  de  atuação  do  design  nas 
comunidades artesãs, são práticas  indispensáveis à construção de valorização do artesanato  local, atual e do 
futuro. 
PALAVRAS‐CHAVE: Patrimônio, memória, identidade cultural, artesanato, empreendimentos criativos 
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ABSTRACT    
On  the outskirts of Belo Horizonte, as  in  the  inner  cities of Minas Gerais,  some artisan groups have  received 
technical  and  financial  support  from  various  institutions  to  improve  and  increase  their  economic  autonomy. 
There  are  successful  projects  that  develop  intervention  models  to  strengthen  the  entrepreneurial  skills  of 
craftsmen. From these projects there are lessons and good practices to be learned. The empowerment of older 
persons means  that each of  them  recognizes  themselves and  their creative capacity, based on  their personal 
skills, and can be seen as "economic, cultural and social agent", as people who can modify to better their real 
life. The aim of this paper is to understand and analyze the heritage and cultural references of the community, 
which can contribute to  local empowerment. The aim  is to consider how the activities are carried out  in social 
projects related to the theme, in the city of Matozinhos and Mocambeiro district of Minas Geraes. Matozinhos is 
located 51  km  from  the  state  capital, has great archaeological and  speleological wealth, among others,  the 
cultural heritage, both tangible and intangible. The adopted methodological approach integrates predominantly 
under  review  qualitative, with  the  characteristics  inherent  in  a  case  study  using  the  projects  undertaken  by 
CEDTec  in  the  city  of Matozinhos,  as  the  object  of  research.  It was  observed  that  for  the  development  of 
entrepreneurial skills to be effective, it is necessary to previously work reflection on the cultural and social values 
of citizens, recognition of heritage and the recovery of collective memory of the region, to optimize production 
processes and the sense of belonging. Lectures on heritage, identity, memory seek were held to encourage the 
appreciation and local empowerment to participants. Among the results, the importance of cultural memory is 
observed ‐ which develops the story, along with the tangible and intangible heritage, creative source for people 
and to stimulate local identity. The craftsmanship with features of the region develops ally to the local memory. 
Thus requires greater  investment  in education and training of artisans, under the community heritage aspects 
for future generations and the membership of the local values and traditions. The Design can contribute to this 
universe, expanding the possibilities of the materials and creative production, to generate  income. Design  is a 
tool to establish human entrepreneurship paths, social, economic and cultural. It is understood that the creative 
output  and  new  design  possibilities  of  action  in  the  artisan  communities,  practice  is  essential  to  build 
appreciation of local crafts in the present and future. 

KEY‐WORDS: Heritage, memory, cultural identity, crafts, creative endeavors 

 

1 INTRODUÇÃO 

Minas Gerais, com um território de 586.528 km², reproduz em sua extensão os mesmos problemas 

encontrados  em  outras  regiões  do  Brasil.  A  diversidade  de  sua  população  e  a  pluralidade  dos 

problemas  restringe  o  desenvolvimento  da  sociedade,  carente  de  investimentos  fundamentais  na 

melhoria da qualidade de vida. Em  função das questões sociais, grupos se organizam em busca de 

soluções, apoiadas por programas governamentais ou por instituições sociais ou acadêmicas.  

Experiências  exitosas  de  projetos  que  envolvem  a  valorização  dos  recursos  locais  de  uma 

comunidade,  geralmente  são  originadas  de  situações  vividas  por  pessoas,  que  encontram 

fortalecimento  em  sua  capacidade  empreendedora.  Os  grupos  que  desenvolvem  artesanato  têm 

recebido apoio técnico e financeiro de diversas instituições para melhorar e aumentar sua autonomia 

econômica.  O  apoio  de  instituições  é  proporcional  ao  desenvolvimento  dos  produtos,  que 

apresentam  aspectos  de  valorização  do  território.  Sejam  por  elementos  do  patrimônio  histórico‐
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cultural, material ou imaterial, pelo resgate de elementos da memória cultural ou por suas tradições 

que, juntos formam a identidade cultural da comunidade. 

Realiza‐se um recorte do território mineiro, em busca de projetos bem‐sucedidos, que desenvolvam 

modelos de  intervenção para  fortalecer a  capacidade empreendedora de artesãos. A partir desses 

projetos, acredita‐se que podem ser registrados resultados de experiências, como lições aprendidas e 

boas práticas para melhorar  a  vida de  um  grupo  social. O  empoderamento  do  conhecimento dos 

valores locais desse grupo de pessoas, pode estimular a capacidade criativa de cada um, baseada em 

habilidades pessoais, de forma a possibilitar o seu reconhecimento pessoal como agente econômico, 

cultural e social, ou seja, pessoas capazes de modificar para melhor sua realidade de vida.  

O artigo  tem como objetivo buscar  recursos para conhecer e analisar as  referências patrimoniais e 

culturais  da  comunidade,  que  possam  contribuir  para  o  empoderamento  local.  São  também 

analisadas as atividades dos projetos sociais relacionados à temática (patrimônio cultural, memória e 

processo criativo), na cidade de Matozinhos e distrito de Mocambeiro, em Minas Gerais.  

A cidade de Matozinhos localizada na região metropolitana da capital mineira, distante por 51 km de 

Belo  Horizonte  e  vizinha  da  Cidade  de  Pedro  Leopoldo,  possui  grande  riqueza  arqueológica  e 

espeleológica,  inserida na Área de Proteção Ambiental Carste de  Lagoa  Santa  (APACLS),  conforme 

Kohler  (1989).  Entre  outros  atributos  arqueológicos,  é  conhecida  por  seu  patrimônio  histórico 

cultural, material e imaterial.  O Jubileu de Bom Jesus de Matozinhos, por exemplo, evento de maior 

significância  e mais  antigo  da  cidade,  é  realizado  anualmente  em  setembro,  atraindo milhares  de 

romeiros, fiéis e comerciantes, relata Viana (2013). 

Para  a  realização  da  pesquisa,  foi  adoptada  a  metodologia  de  análise  qualitativa,  restrita  aos 

elementos  mais  importantes  do  município  de  Matozinhos,  estabelecendo  um  estudo  de  caso. 

Buscou‐se  utilizar  dados  de  projetos  realizados  pelo  CEDTec  –  Centro  de  Estudos  de  Design  e 

Tecnologia da Escola de Design/ Universidade do Estado de Minas Gerais, que desde 2013, atua em 

parceria com a prefeitura e com instituições locais.  

 

2  CULTURA, PATRIMÔNIO E TERRITÓRIO  

Em qualquer comunidade existe um conjunto de saberes e conhecimentos, que estabelecem o modo 

de  vida,  suas  manifestações,  representações  e  expressões  sociais,  definindo  o  contorno  de  sua 

cultura.  Em  relação  às  chamadas  culturas  populares,  entende‐se  que  a  noção  de  cultura  está 
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relacionada a “um sistema de crenças e valores compartilhado dentro de uma sociedade ou dentro 

de  um  grupo  social”  (VELHO,  2001,  p.2).    Assim,  as  diferentes  culturas  vinculam‐se  a  contextos 

sociais, econômicos, ambientais e simbólicos diversos. 

A  cultura  deve  ser  considerada  como  o  conjunto  dos  traços  distintivos  espirituais  e  materiais, 

intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que abrange as artes e 

as  letras, os modos de vida, as maneiras de viver  juntos, os  sistemas de valores, as  tradições e as 

crenças, conforme Conferência Mundial  sobre as Políticas Culturais  ‐ MONDIACULT, no México, em 

1982, pela Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento e pela Conferência Intergovernamental 

sobre Políticas Culturais para o Desenvolvimento, PDDI‐RMBH (2011). 

Ortiz  (2008)  relata  que  toda  e  qualquer  sociedade  tem  sua  cultura,  sua  forma  de  viver,  que  se 

relaciona com outras culturas de forma interdependente.  

Os  universos  simbólicos  “nomeiam”  as  coisas,  também  relacionam  as  pessoas  e  se  constituem  a  diversidade 
cultural e o desenvolvimento social. O vínculo entre cultura e desenvolvimento, embora não  seja necessário, é 
decisivo. Dizer que as culturas são um “patrimônio da humanidade” significa considerar a diversidade enquanto 
um valor, se não “universal”, pelo menos, extensivo a um conjunto amplo de indivíduos. “Todos” devemos cultivá‐
lo e respeitá‐lo (ORTIZ, 2008, p.126). 

Para manter  a  cultura  e  seus  valores,  preservam‐se  seus  patrimônios, materiais  ou  imateriais.  O 

conceito de patrimônio só existe em relação a alguma coisa, valores histórico‐culturais e ambientais 

estão  sempre  vinculados  às  atribuições  denominativas  e  classificações.  Pode‐se  dizer  que  o 

patrimônio é o conjunto de bens materiais e/ou  imateriais que contam a história de um povo e sua 

relação com o meio ambiente. É o legado que herdamos do passado e que transmitimos a gerações 

futuras, conforme Jovchelovitch (2008). 

O  Patrimônio Histórico,  importante  para  a  compreensão  da  identidade  histórica,  é  definido  como 

conjunto de bens materiais (arquitetura, vestes, acessórios, mobílias, utensílios, armas, ferramentas, 

meios de  transportes, obras de arte, documentos, entre outros). Conforme Gonçalves  (2003), para 

que  os  bens  não  se  desarmonizem  ou  desequilibrem  e  para  manter  vivos  os  usos  e  costumes 

populares de uma determinada sociedade. 

Quanto ao patrimônio cultural, é possível conscientizar os indivíduos, proporcionando aos mesmos a 

aquisição  de  conhecimentos  para  a  compreensão  da  história  local,  adequando‐os  à  sua  própria 

história. Para  tanto,  define‐se  como  o  conjunto  de  bens materiais  e/ou  imateriais,  que  contam  a 

história  de  um  povo  através  de  seus  costumes,  comidas  típicas,  religiões,  lendas,  cantos,  danças, 
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linguagem  superstições,  rituais,  festas.  Uma  das  principais  fontes  de  patrimônio  cultural  está  nos 

sítios arqueológicos que revelam a história de civilizações antiquíssimas, relata Gonçalves (2003). 

Por pertencer à sociedade a preservação do patrimônio é função ao Estado. Sinteticamente, pode‐se 

dizer  que  a  proteção  do  patrimônio  proporciona  resultados  positivos  para  a  economia,  o  meio 

ambiente e a sociedade e sua cultura. 

Na perspectiva da  cultura e das definições de patrimônio,  relatam‐se definições e delimitações do 

território, em suas múltiplas dimensões. Cada território é produto da  intervenção e do  trabalho de 

um ou mais atores sobre determinado espaço, conforme Santos (2007). 

Arantes (2004) descreve que o conceito de território ultrapassa as dimensões materiais ou concretas, 

construído  historicamente,  remetendo  a  diferentes  contextos  e  escalas.  É  também,  um  campo  de 

forças, uma teia ou rede de relações sociais que se projetam no espaço. Assim, o território é objeto 

de  análise  em  diferentes  perspectivas:  geográfica,  antropológico‐cultural,  sociológica,  econômica, 

jurídico‐política, bioecológica, que o percebem, cada qual, segundo suas abordagens específicas.  

O território assume ainda significados distintos em cada formação socioespacial. No mundo ocidental, o conceito 
de território foi de início centralmente associado à base física dos Estados, incluindo o solo, o espaço aéreo e as 
águas  territoriais. Nas  sociedades  indígenas, apenas para  citar um exemplo, o  fundamental é o  sentimento de 
identidade com a Terra‐Mãe, sentimento esse baseado no conhecimento, no patrimônio cultural e nas  relações 
sociais e religiosas que esses povos guardam com aquela parcela geográfica (ARANTES, 2004, p.19). 

A partir das fundamentações, o estudo relaciona estes conceitos com formação da  identidade  local. 

As identidades, na maioria das vezes, são construídas e reconstruídas no tempo e nas fronteiras com 

novas culturas.  

Segundo DURAND (2001, p.86) “o conceito de identidade não é apenas uma extensão do objeto, mas 

uma representação que permite compreensão”.   Ou seja, é no conjunto das qualidades e atributos 

que  o  significam,  que  se  distingue  um  ambiente  de  outro,  além  dos  elementos materiais. Assim, 

compreende‐se a importância das definições e conceitos dos termos estudados, em propostas sob as 

diretrizes do design, que visem o desenvolvimento de uma região. 

 

3 MATOZINHOS E MOCAMBEIRO: PATRIMÔNIO E CULTURA 

O  município  de  Matozinhos,  com  uma  extensão  territorial  de  252,280  km2,  possui  uma 

população aferida  pelo  IBGE  (2010), em  33.955  habitantes.  Faz  divisa  com  as  cidades  de  Pedro 

Leopoldo,  Prudente de Morais, Capim Branco,  Esmeraldas, Baldim,  Jaboticatubas,  Funilândia,  com 

acesso à capital pelas rodovias MG 10 e MG 424.  
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A cidade nasceu em torno da Igreja construída para Senhor Bom Jesus do Matozinhos, seu padroeiro, 

após a sua imagem ter sido encontrada nas ruínas do acampamento da bandeira de Dom Rodrigo de 

Castelo Branco. A  importância do Jubileu, no âmbito da cultura popular, é reconhecida oficialmente 

pelo  seu  registro  como  Patrimônio  de Natureza  Imaterial,  indicado  no  Inventário  de  Proteção  do 

Acervo Cultural –  IPAC do município. É a  festa mais  tradicional e mais representativa do município, 

reconhecida  pela  comunidade  como  patrimônio  imaterial,  através  do  Conselho  Municipal  do 

Patrimônio Cultural, conforme Viana (2013). 

São realizadas missas e exposição do Santíssimo Sacramento durante todos os dias do evento, sendo 

que no último dia, a  imagem santa é  levada em procissão motorizada pelas  ruas da cidade, com a 

participação da comunidade, em encenações bíblicas de Cristo, conforme figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante  os  dias  de  evento,  diversas  “barraquinhas”  ocupam  o  perímetro  central  do município.  A 

festa,  decorrente  do  fluxo  de  romeiros  e  visitantes,  conserva  os  valores  religiosos,  embora  tenha 

conotação social e comercial.  

A cidade preserva algumas  igrejinhas e a sede da estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, no 

estilo colonial mineiro, desde a  fundação da cidade no século XVIII, conforme site da Prefeitura de 

Matozinhos, 2014.  

Fonte: Osvaldo Mesquita, 2014. 

Figura 1: Procissão motorizada, com a participação da comunidade.  
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No  distrito  de Mocambeiro,  encontra‐se  um  importante  patrimônio  histórico,  representado  pelo 

Conjunto  Arquitetônico  da  Fazenda  da  Jaguara.  Tombado  pelo  IEPHA,  este  conjunto  remete  ao 

período colonial, conforme Dutra et al (1998). 

Os moradores da região contam que a comunidade de Mocambeiro foi formada a partir da fuga de 

escravos vindos da extinta Fazenda Jaguara. Existe uma predominância de pessoas de origem africana 

entre seus moradores, que preservam as tradições folclóricas desse povo, como o congado e reinado, 

e suas festas tradicionais. 

No distrito de Mocambeiro, conforme Granbel (2011), estão localizadas as ruínas da sede da Fazenda 

Jaguara, fundada em 1724. Foi um dos mais importantes estabelecimentos rurais do período do Brasil 

colônia.  Nessa  propriedade  havia  um  belo  casarão,  com  casa  de  agregados,  dependências  de 

marcenaria, carpintaria, engenho, moinho d’água e galpões. No lugar, há ainda as ruínas da Igreja de 

Nossa  Senhora  da  Conceição  da  Jaguará,  construída  em  1786,  uma  das  poucas  obras  totalmente 

atribuídas ao mestre Aleijadinho, da qual apenas a fachada ainda resiste às intempéries.  

Granbel (2011) descreve que na propriedade, em meio à densa vegetação do alto da colina, vê‐se um 

castelo  construído  no  início  do  século  passado  pelo  inglês George  Chalmers. Dentro  do  território 

montanhoso  de Matozinhos,  está o  Pico  da Roseira,  com  1.011 metros de  altitude, o  ponto mais 

elevado da região, onde se encontra também a nascente do Ribeirão da Mata.  

A formação de rocha calcária, atualmente pertencente ao Ecomuseu do Carste Mocambeiro, revela a 

grande riqueza arqueológica e espeleológica da região, onde se destacam as grutas “Poções”, "Cerca 

Grande” e “Ballet”. Nesta última, há um painel de pintura rupestre, com  ilustrações de vivências de 

homens e mulheres que habitavam a região na Pré‐História, conforme Kohler (1989).   

Armond  (2012)  relata que o  Ecomuseu do Carste Mocambeiro  é um parque natural  localizado na 

região cárstica de Lagoa Santa, a 46 km de Belo Horizonte. É um rico patrimônio natural e cultural, 

com elementos naturais conhecidos mundialmente a partir de Peter W. Lund, em fins de século XIX. É 

um museu a céu aberto que tem como acervo formações cársticas, lagoas, estruturas arquitetônicas 

rurais de interesse histórico local e mundial, conforme figura 2. 

O projeto Trilha parque vale do Mocambo faz parte de um conjunto de iniciativas que buscam trazer 

para a  comunidade de Mocambeiro o desenvolvimento  sustentável do Eco Turismo, divulgando as 

atrações históricas,  culturais e naturais deste grande potencial que  vivemos. Os  realizadores deste 

projeto  visam  trabalhar  em  parceria  com  a  comunidade,  e  também,  com  pousadas,  bares, 
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restaurantes,  doceiras,  artesãos,  fazendeiros,  sitiantes  de  aluguel  e  outros,  que  tenham  algo  para 

mostrar e oferecer a quem vem visitar a região, conforme Armond (2012).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 PROJETOS ARTE, CULTURA E ARTESANATO 

O  artesanato  se mostrava  como uma  alternativa de desenvolvimento,  juntamente  com o  turismo, 

aproveitando  as  potencialidades  culturais  e  históricas  para  comunidades  que  buscam  soluções 

empreendedoras. No entanto, a dissociação entre o conjunto dos fatores socioculturais dos artesãos 

e seus objetos, é observada nas  intervenções que não tomam a realidade de cada contexto em sua 

totalidade. Assim, desconsidera sua complexidade, as ”contradições, conflitos e transformações” que 

operam dentro de cada grupo de artesãos. Na sua visão, essas intervenções “tendem a ser encaradas 

como  estratégias  de  homogeneização  da  diversidade  das  expressões  artesanais”  (CORRÊA,  2003, 

p.89). 

Assim,  após  contato  da  ADAO  –  Associação  de  Desenvolvimento  Artes  e  Ofícios,  no  distrito  de 

Mocambeiro e Prefeitura de Matozinhos, o CEDTec – Centro de Estudos em Design e Tecnologia da 

UEMG,  passou  a  desenvolver  projetos  de  pesquisas  extensionistas,  desde  2013,  conforme  as 

necessidades dos grupos e cidadãos de Matozinhos. Algumas ações diferenciadas e bem  sucedidas 

apresentam resultados estimulantes para o desenvolvimento de novas propostas. 

Fonte: Mourão, 2014.

Figura 2: Cerca Grande ‐Mocambeiro
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4.1 Projeto Design em Matozinhos: promoção da identidade, cultura e turismo local 

O projeto se propôs  inicialmente, em  inicio de 2013, pesquisar os aspectos socioculturais da região 

de Matozinhos, visando o desenvolvimento de ações que valorizam a cultura e as tradições locais e os 

atributos  patrimoniais.  As  etapas  do  projeto  foram  compreendidas  em:  Levantamento  de  dados, 

desenvolvimento de propostas, ações do design e avaliação, celebração e divulgação dos resultados. 

Varias  visitas  técnicas  ocorreram  para  registro  de  dados,  com  a  participação  de  professores  e 

estagiários do CEDtec. Buscou‐se conhecer os sítios arqueológicos e os pontos turísticos da cidade. O 

grupo participou também das  festas e dos encontros da comunidade, alguns no centro da cidade e 

outros em Mocambeiro.  

Foi  elaborado  e  aplicado  um  questionário  para  coleta  de  dados  socioambientais  culturais,  com  o 

propósito de conhecer o que a comunidade pensa ou conhece dos patrimônios culturais patrimoniais 

do município, sobre o artesanato, culinária e turismo local. 

As pessoas de uma comunidade fazem parte de diferentes grupos sociais, cujo alcance pode ou não 

ser local: o grupo da igreja, o grupo de fundadores da cidade, o grupo dos comerciantes, o grupo das 

mulheres, o grupo dos fazendeiros, entre outros. Assim, durante sua vida, as pessoas constroem suas 

identidades  ao  se  relacionarem  umas  com  as  outras  em  diferentes  contextos  e  situações.  A 

identidade de uma pessoa é formada com base em muitos fatores: sua história de vida, a história de 

sua família, o lugar de onde veio e onde mora, o jeito como cria seus filhos, fala e se expressa, enfim, 

tudo aquilo que a torna única e diferente das demais.  

Foram elaboradas, em parceria com membros da comunidade representantes de  instituições  locais, 

atividades que estimulem a preservação do patrimônio cultural, ambiental e o turismo local, através 

da metodologia do design participativo. O projeto executou palestras para os jovens do município, em 

parceria com os projetos das secretarias de educação e cultura do município, como: "A cidade que eu 

quero" e "A Cidade e a Dinâmica Urbana".   Várias peças gráficas foram desenvolvidas, para atender 

aos eventos, como encontros, feiras e atividades de preservação ambiental.  

Na  figura 3, registram‐se alguns estudos para as peças gráficas, com a participação de membros da 

comunidade.  

Palestras  para  conscientização  sobre  o  patrimônio  e  a  cultura  local,  assim  como  oficinas  de  arte, 

artesanato com materiais vegetais da região (cerrado) e materiais alternativos, forneceram recursos e 

estímulos para a população local.    
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4.2 Projeto Comunidades Criativas: uma proposta de Food Design em Matozinhos 

A  iniciativa para este projeto de  Food Design  surgiu da evolução das atividades desenvolvidas nas 

comunidades atendidas por outros projetos. De modo geral, as pessoas das comunidades são muito 

hospitaleiras, oferecem aos visitantes suas especialidades, especialmente as “quitandas”.  

Entre  os  produtos  desenvolvidos  durante  o  projeto,  destacam‐se  as  receitas  de  bolos  e  broas, 

nomeados conforme a relação dos ingredientes com o patrimônio local, tais como: Bolo Mocambeiro, 

bolo Garapa das grutas, bolo Jubileu de Matozinhos, Bolo Jaguara e Broa Sumidouro. Para tanto, foi 

estudado a  relação dos patrimônios e pontos de  turismo, com o  sabor e  representação dos bolos, 

conforme figura 4. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 3: Exemplo de peças gráficas do projeto 

Fonte: Projeto Design em Matozinhos, 2014. 

Figura 4: Representação do patrimônio para geração de bolos. 

Fonte: Projeto Food Design em Matozinhos, 2014. 
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O  resgate  da  culinária  familiar,  através  das  receitas,  reforçaram  o  valor  das  tradições  locais,  do 

orgulho e a identidade local. Desse modo, entre bolos e biscoitos com café, os turistas são convidados 

a  experimentarem  sabores  e  saberes,  entre  contos  e  casos  de memórias  agradáveis,  favorecendo 

assim,  o  desenvolvimento  da  comunidade. Além  das  oficinas  de  preparo  de  quitadas  e  contos  na 

cozinha,  foi  publicado  com  catálogo  com  várias  receitas  da  comunidade  local,  cujo  lançamento 

contou com a presença da comunidade.  

4.3 Projeto Arte e Sustentabilidade: oficinas 

Em parceria com a Secretaria de Cultura de Matozinhos, Programa Outono Cultural,  realizou‐se no 

Centro de Cultura de Matozinhos, uma  série de oficinas e palestras, ministradas por professores e 

estagiários,  com  a  participação  de membros  e  representantes  da  comunidade.  Entre  as  oficinas, 

pode‐se  citar  “um  olhar  diferente”,  “guirlandas  de  materiais  vegetais”,  “embalagens  e  bolsas 

femininas com materiais alternativos”, entre outras. 

As  oficinas,  com  foco  na  vegetação  local  e  com  intuito  de  gerar  renda  para  a  população, 

desenvolveram produtos artesanais decorativos, com os recursos vegetais do município, valorizando 

a  criatividade e a  cultura. Na oportunidade, as mulheres participantes da proposta,  criaram novos 

produtos, que passaram a ser comercializados na feira local, conforme figura 5. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante as palestras como “Memória da comunidade: revelações de Matozinhos e o pertencimento 

local”,  conceitos  relativos  à  memória  da  comunidade,  especificamente  quanto  à  cidade  foram 

debatidos  com  a  comunidade.  Buscaram‐se  registros  que  possam  contribuir  na  relação  de 

pertencimento  do  território,  para  os  nativos  da  localidade,  ressaltando  os  fatos  históricos, 

Figura 5: Oficinas artesanato e comercialização 

Fonte: Projeto Arte e Sustentabilidade, 2014. 
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personagens  locais  e  o  patrimônio material  e  imaterial. Destaca‐se  o  escritor Agripa  Vasconcelos, 

cidadão ilustre de Matozinhos, um dos maiores escritores do Brasil. 

 

5 RESULTADOS: EM BUSCA DO PERTENCIMENTO E PRODUÇÃO CRIATIVA  

Houve a identificação dos aspectos socioculturais da região, visando à valorização da identidade e do 

patrimônio  cultural, material  e  imaterial.  Foi  percebido  que  há  artesãos  que  trabalham  utilizando 

produtos  típicos da região no artesanato  local, mas ainda não há um  turismo constante o que não 

gera uma renda significativa para a região, principalmente pelo efeito da crise econômica atual. 

Foram  elaborados  estudos  para  produção  de  cartazes  e  outros  materiais  gráficos.  Maiores 

investimentos e atividades  locais para que possam estimular a preservação do patrimônio cultural, 

ambiental e o turismo em Matozinhos, irá conduzir ao processo de pertencimento. 

Houve  intensa  participação  dos  moradores  nas  oficinas  realizadas  e  foi  percebido  um  interesse 

grande dos participantes e também da prefeitura visando à preservação do patrimônio e também a 

valorização da região pelos próprios moradores.  

Existe  uma  tendência  ao  desenvolvimento  dos  produtos  desenvolvidos  em  equipe.  Algumas 

participantes dos projetos  se  tornaram  instrutoras e estão oferecendo outras oficinas de produção 

artesanal, através da programação da Secretaria de Cultura.  

Outras participantes aproveitaram os novos conhecimentos para investir em suas habilidades e dotes, 

como receitas da culinária tradicional e quitutes especiais, com os produtos  locais, como o doce de 

limão cravo. 

As  palestras  sobre  patrimônio,  identidade,  memória  buscaram  estimular  a  valorização  e  o 

empoderamento  local aos participantes.   Entre os resultados, observa‐se a  importância da memória 

cultural  ‐  onde  se  desenvolve  a  história,  aliada  ao  patrimônio  material  e  imaterial,  fonte  de 

criatividade para os povos e para estimular a  identidade  local. O artesanato com características da 

região se desenvolve aliado à memoria local.  

 

6 CONSIDERAÇÕES E PERSPECTIVAS  

Sabe‐se  que  historicamente,  a  produção  artesanal  é  aquela  em  que  o  uso  correto  das matérias‐

primas se faz mais presente. Observa‐se que para o desenvolvimento da capacidade empreendedora 
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ser  efetiva  é necessário  trabalhar  anteriormente  a  reflexão  sobre os  valores  culturais  e  sociais do 

cidadão, o reconhecimento do patrimônio e o resgate da memória coletiva da região, para otimização 

de processos produtivos e do sentimento de pertencimento.  

Novas  propostas  se  alinham  à  continuidade  do  trabalho  na  região  de Mocambeiro,  como  o  novo 

projeto  do  CEDtec,  “Ofícios  femininos:  oficinas  de  artesanato  e  sustentabilidade  ‐  diálogos 

educacionais  e  ambientais”.  A  proposta  busca  valorizar  o  trabalho  de  produção  artesanal  das 

mulheres, principalmente às donas de casa, buscando entre a arte o design, a contextualização dos 

símbolos  do  patrimônio  arqueológico  da  região,  conforme  figura  6.    Os  bordados,  as  bolsas  e 

camisetas poderão ganhar novas  formas,  tendência que  surge  com  resultados em design,  como  já 

executado na mesma região, pelo projeto Food Design em Matozinhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim,  requer maiores  investimentos na  formação e  capacitação dos artesãos,  sob os aspectos da 

herança  da  comunidade  para  as  futuras  gerações  e  o  pertencimento  dos  valores  locais  e  suas 

tradições.  O  Design  poderá  contribuir  com  esse  universo,  ampliando  as  possibilidades  entre  os 

materiais  e  a  produção  criativa,  para  geração  de  renda.  O  design  é  um  instrumento  capaz  de 

estabelecer caminhos de empreendedorismo humano, social, econômico e cultural. Compreende‐se 

que, a produção criativa e as novas possibilidades de atuação do design nas comunidades artesãs, são 

práticas indispensáveis à construção de valorização do artesanato local, atual e do futuro. 

 

 

Figura 6: Símbolos arqueológicos e representação para produtos criativos. 

Fonte: Projeto Design em Matozinhos, 2015. 
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