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Diferentemente dos padrões habituais de 
projetos desenvolvidos no âmbito do design 
com foco industrial e mercadológico, o 
contexto do design social visa não só satisfazer 
as necessidades humanas, mas contribuir 
também para a transformação social.

Margolin e Margolin (2004)

Introdução



[....] Design Social é entendido como uma 
ferramenta de inovação e de comunicação, 
capaz de transformar necessidades e desejos 
humanos em produtos e sistemas de modo 
criativo e eficaz, adequados não somente do 
ponto de vista econômico, mas também, 
sociais, culturais e ecologicamente 
responsáveis.

(FÓRUM INTERNACIONAL DE DESIGN SOCIAL, 2011).
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Projeto de Extensão Design Social: valorizando 
territórios e indivíduos

Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 
– PROACOM
Curso de Design

Período de vigência – 2010/2013

Projeto Design Social



Projeto de Extensão Design Social: 

valorizando territórios e indivíduos

Objetivos

Visa atuar de forma prática e participativa no 
desenvolvimento de projetos no âmbito do 
design gráfico, produto e serviços, com foco 
social, sustentável e de valorização territorial. 

Projeto Design Social



Projeto de Extensão Design Social: valorizando 
territórios e indivíduos

As atividades propostas visam:
• Melhoria da qualidade vida;
• Inclusão social e acessibilidade;
• Desenvolvimento de produtos mais acessíveis e 
sustentáveis;
• Melhoria de produtos e processos;
• Enaltecimento da identidade territorial;
• Geração de conhecimento e conscientização 
socioambiental;
• Capacitação para a geração de renda, entre outros 
aspectos.

Projeto Design Social



Oficina valorização de produtos com 

enfoque turístico

A proposta da oficina surgiu através de uma conversa 
informal com o grupo de artesãos locais, e analisando 
as diferentes manifestações históricas e culturais da 
cidade, onde se verificou um potencial de 
desenvolvimento de produtos artesanais inspirados 
em símbolos e monumentos turísticos da região, 
visando o enaltecimento e valorização do território, 
bem como da comunidade diretamente envolvida na 
produção.

A Oficina: motivação



Oficinas de valorização de produtos artesanais com 
enfoque turístico

Período de realização: setembro e outubro de 2011 
(duas oficinas) e maio e junho de 2012 (duas oficinas)

Local: Novo Hamburgo, Universidade Feevale

Envolvidos:                                                     

Alunos e professores do curso de Design                         
Incubadora de Economia Solidária                                                      
Curso de Turismo da Universidade Feevale

Público-Alvo:

Comunidade composta por artesãos de Novo Hamburgo 
e cidades próximas, e também vinculados ao Grupo de 
Economia Solidária, pertencente à Incubadora de 
Economia Solidária da Universidade.

A Oficina



Entre os objetivos da atividade estão:

* demonstrar a importância do artesanato local 
como um produto Turístico; 
* valorizar o produto artesanal através de 
informações técnicas, mercadológicas, culturais 
e ambientais; e
* apresentar o artesanato como uma visão de 
negócios.

A Oficina: objetivos



Pesquisa bibliográfica e documental, em 
referencial da literatura sobre design e 
artesanato, valorização territorial e intervenção 
participativa, através da pesquisa-ação;

Pesquisa de campo, levantamento através de 
observação e entrevistas estruturadas e não 
estruturadas, visando identificar as 
necessidades para possíveis intervenções junto 
ao grupo analisado. 

Metodologia



Método Projetual 

Fase informativa

Fase criativa

Fase técnica

Baxter (2000), De Moraes (2011),                         
Fuentes (2006), Peón (2009);                                            
Flávio Santos (2006); Krucken (2009);                    
e Vezzoli e Manzini (2008)

Metodologia



Workshop Sensibilização

Oficina explicativa com os alunos do 
curso de Design

Palestra sobre Valorização 
Turística, no Receptivo Turístico da 
cidade de Novo Hamburgo em 
parceria com o curso de Turismo

Saída à campo, com visita aos 
principais pontos turísticos da 
cidade

Resultados



Resultados

Fase Criativa com a Comunidade

Participação de alunos, professores e 
o grupo de artesãos.

Monumentos turísticos da cidade 
trabalhados:
Monumento ao Sapateiro;
Casas em estilo enxaimel - bairro 
histórico de Hamburgo Velho;
Símbolo do Calçado e do Sapateiro. 



Resultados

Definição de produtos a 
serem desenvolvidos a  partir 
das técnicas e materiais já
utilizados pelos artesãos.

Chaveiros
Sacolas/Ecobags
Estojos
Blocos 
Bijuterias
Embalagens
Artigos tradicionalistas
Produtos de alimentação

Fase Criativa com a 
Comunidade



Fase Técnica

Configuração final dos 
produtos, detalhamento 
técnico e desenvolvimento 
dos protótipos.

Resultados



Resultados



Participaram da primeira edição:

(13) artesãos

(5) voluntários do Projeto de Design Social (alunos do 
curso de Design)

Participaram da segunda edição:

(40) artesãos 

(6) voluntários do Projeto de Design Social (alunos do 
curso de Design)

Resultados

Oficinas de valorização de produtos artesanais 

com enfoque turístico



Aspectos observados:

• Dificuldade dos artesãos em gerar um número 
ilimitado de ideias e transcrever estas para o papel. 

• Momento de discussão coletiva das propostas pelos 
diferentes grupos de trabalho, mostrou 
cooperativismo entre os artesãos, referência da 
Economia Solidária. 

• Artesanato local ainda possui inconstância na 
qualidade dos produtos desenvolvidos quando em 
maior escala; 

Conclusões



Aspectos observados:

•Carência do artesanato local em informações sobre 
as demandas do mercado e de como precificar; 

• Carência do artesanato local em renovação dos 
produtos. 

• Outra oportunidade ainda pouco explorada é que 
muitos grupos ainda não possuem o espírito 
cooperativista, que poderia ser um diferencial para 
aceitação de encomendas mais expressivas em 
quantidade.

Conclusões



Acadêmicos Envolvidos desde 2010/02
13 voluntários - 3 bolsistas
Alunos de Projeto I – Design Social: 85
Alunos Laboratório de Criatividade: 20

Parceiros 
Centro de Design
Incubadora de Economia Solidária da Feevale
Projeto Atenção à Saúde da Mulher
Projeto Mãos à Obra

Empresas Parceiras: Otsuca Chemical e Base 
Tecidos, Daniel Metais e Plásticos, Indústria 
de Calçados Wirth, Linhanyl Sul e Grupo 
Herval  

Design Social:
Números
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Entidades Atendidas
* Escola Municipal de Ensino Superior 
Professora Adolfina J. M. Diefenthäler
* Projeto Extensão - Leitura, Literatura e 
Línguas: variação e identidade
* Cras Canudos
* Associação de Artesãos da Vila 
Operária de Campo Bom
* AEVAS (Escola Raio de Sol e Cecrife 
Querubim)
* Instituto AME
* AMO Criança
* Grupo Renascer - bairro Kephas
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Números



Obrigado!

designsocial@feevale.br 

designsocialfeevale.wordpress.com


