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Resumo 
 
O design social visa um mercado mais solidário e sustentável, valorizando produtos, 
territórios e os indivíduos que ali interagem. Este artigo apresenta os resultados do Projeto de 
Extensão Design Social: valorizando territórios e indivíduos, da Universidade Feevale, que 
consistiu no desenvolvimento de produtos artesanais com enfoque na valorização turística da 
cidade de Novo Hamburgo. A metodologia considerou ferramentas utilizadas no design e de 
âmbito social. Considerando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o projeto 
contou com a participação dos alunos e professores do curso de Design, curso de Turismo, 
Incubadora de Economia Solidária e artesãos da cidade. 
 
Palavras Chave: design; social; valorização e território. 
 
 

Abstract 
 
The social design project aims to market a more solidarity and sustainable, valuing products, 
territories and individuals who interact here. This paper presents results of the Extension 
Project Social Design: valuing territories and persons, of the Feevale University, assisting in 
the development of handicraft products with a focus on valuation in the Novo Hamburgo city. 
The methodology used design tools and the social sphere. Considering the connection 
between teaching, research and extension, the project had the participation of Design 
students and teachers, Tourism course, Solidarity Economy Incubator and craftsmen of the 
city.  
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Introdução 
Segundo Margolin e Margolin (2004), 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. 

 
[....] 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). 

 
O Projeto de Extensão Continuada intitulado Design Social: valorizando territórios e 

indivíduos é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade 
Feevale, em Novo Hamburgo, e iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2010. Visa 
atuar de forma prática e participativa no desenvolvimento de projetos no âmbito do design 
gráfico, de produto e de serviços, com foco na inserção social, sustentável e de valorização 
territorial.  

As atividades propostas pelo projeto visam à formação de conhecimento, 
conscientização socioambiental, geração de renda, melhoria da qualidade de vida, entre outros 
aspectos. 

O presente artigo apresenta os resultados iniciais da oficina de valorização de produtos 
com enfoque turístico, desenvolvida durante os meses de setembro e outubro de 2011, para a 
cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O projeto contou com a participação de 
alunos voluntários e professores do curso de Design, Incubadora de Economia Solidária e do 
curso de Turismo da Universidade Feevale. 

As oficinas foram abertas à comunidade, sendo o principal público de interesse, os 
artesãos da cidade, vinculados ao Grupo de Economia Solidária, pertencente à Incubadora de 
Economia Solidária da Universidade, que é responsável por prestar todo o aporte necessário 
aos empreendimentos incubados e assessorados pela mesma. Os participantes recebem 
diferentes benefícios, entre eles, utilizar do espaço da instituição para comercialização de seus 
produtos.  A Incubadora de Economia Solidária começou sua história em maio de 2005, 
através das Incubadoras de Cooperativas e, atualmente, conta com uma equipe composta de 
professores e estudantes bolsistas de áreas como psicologia, moda, comunicação, design, 
nutrição, entre outras. Possui empreendimentos incubados e assessorados visando o trabalho 
fundamentado na Economia Solidária. 

A proposta da oficina surgiu através de uma conversa informal com os grupos 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. 
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Artesanato, design e valorização turística 
O artesanato e o design sempre foram conceituados e empregados de maneiras 

distintas. O Programa de Artesanato Brasileiro, promovido pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior (PAB/MDIC, 2010 apud Brasil, 2011, p. 13) 
conceitua artesanato como: 

 
Toda a produção resultante da transformação de matérias-primas, com 
predominância manual, por indivíduo que detenha o domínio integral de uma ou 
mais técnicas, aliando criatividade, habilidade e valor cultural (possui valor 
simbólico e identidade cultural), podendo no processo de sua atividade ocorrer o 
auxílio limitado de máquinas, ferramentas, artefatos e utensílios. 

 
Em relação às novas perspectivas do artesanato, Bonsiepe (2011) exemplifica que 

recursos locais como motivos gráficos, combinações cromáticas, materiais e processos de 
produção têm relação com o design e com a identidade local e pertencem ao setor informal da 
economia, caracterizando- se pelo uso de processo simples e não intensivo de capital. 

Para Krucken (2009) diferentes fatores contribuíram para a mudança do foco projetual 
do design ao longo do tempo, evoluindo do modo funcional e estético para uma visão 
sistêmica. Esta visão do design como ferramenta estratégica para a valorização de produtos 
locais é apresentada pela autora, que cita que o produto é uma forma de valorização da cultura 
de uma determinada região e neste sentido se faz necessário compreender suas qualidades e 
significados. Outro aspecto destacado é que não basta apenas identificar estes produtos, mas 
compartilhá-los e sensibilizá-los junto à sociedade, pois muitas vezes os indivíduos 
desconhecem os mesmos.   

Em relação ao design e a valorização de produtos locais, Krucken complementa: 
 

O design pode contribuir significativamente neste contexto, buscando formas para 
tornar visível à sociedade a história por trás dos produtos. Contar a “história do 
produto” significa comunicar elementos históricos, culturais e sociais associados, 
possibilitando ao consumidor avaliar e apreciar o produto de forma mais ampla – 
considerando, por exemplo, os serviços ambientais embutidos no próprio produto. 
(KRUCKEN, 2009, p.4) 

 
Relacionando produto, artesanato e valorização turística, segundo Lage e Milone 

(2001),  pode-se afirmar que o artesanato é um atrativo que compõe o produto turístico. Sendo 
assim, para os autores, o produto turístico pode ser considerado como um conjunto de bens e 
serviços relacionados a toda e qualquer atividade de turismo, seja através do transporte, como 
alimentação, acomodação e entretenimento.  

Segundo o Manual para o Desenvolvimento e a Integração de Atividades Turísticas 
com foco na Produção Associada (Brasil, 2011, p. 13) ”qualquer produção artesanal, 
industrial ou agropecuário que detenha atributos naturais e/ou culturais de uma determinada 
localidade ou região é capaz de agregar valor ao produto turístico”. Fatores intangíveis como 
a sabedoria popular e manifestações culturais como festas populares, são também exemplos 
de produtos desenvolvidos e aprimorados dentro do segmento do turismo, pois ilustram a 
tradição e a identidade de uma determinada localidade ou região. 

Ignarra (1999) também comenta que o produto turístico é considerado uma recordação 
típica do local visitado. Assim, é importante dispor ao visitante, locais que comercializem o 
artesanato autêntico ao seu território, possibilitando ao turista o acesso aos seus meios de 
produção e técnicas. 
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Método Aplicado 

A proposta foi embasada em pesquisa bibliográfica e documental, em referencial da 
literatura sobre design e artesanato, valorização territorial e intervenção participativa, através 
da pesquisa-ação, que segundo Prodanov e Freitas (2009), caracteriza-se pelo fato dos 
pesquisadores e participantes da situação estar envolvidos de modo cooperativo e 
participativo, interagindo na resolução dos problemas e em função do resultado esperado.  
Foram também utilizadas pesquisa de campo, levantamento através de observação e 
entrevistas estruturadas e não estruturadas, visando identificar as necessidades para possíveis 
intervenções junto ao grupo analisado.  

O desenvolvimento projetual foi baseado nos métodos e ferramentas já empregados no 
design, considerando as fases informativa, criativa e técnica, adaptada de autores como Baxter 
(2000), De Moraes (2011), Fuentes (2006), Peón (2009); Flávio Santos (2006); além da 
incorporação de aspectos voltados à valorização de territórios proposto por Krucken (2009) e 
requisitos ambientais de Vezzoli e Manzini (2008). 

Na fase informativa, através da realização de um workshop com os alunos envolvidos, 
foi abordado o tema de projeto “Valorização de produtos com enfoque em elementos 
históricos e turísticos da cidade de Novo Hamburgo”. Para esta fase foram utilizados 
procedimentos como pesquisa bibliográfica, documental e de campo, para levantamento de 
dados sobre a cidade de Novo Hamburgo, considerando aspectos econômicos, históricos, e 
culturais do município, e uso de ferramentas como observação e registro fotográfico para 
levantamento dos pontos turísticos da cidade.  

Na fase criativa, os alunos deveriam utilizar de ferramentas projetuais como 
brainstorming e mapa mental para representação de palavras, ideias e outros itens ligados ao 
tema central, utilizando também de recursos como desenho, colagens, entre outros.  

Segundo Morris (2010), o brainstorming é uma técnica de criatividade coletiva que 
tem como objetivo gerar uma grande quantidade de ideias em resposta a um problema e foi 
empregado na fase de conceito e geração das alternativas. A ferramenta foi popularizada por 
Alex Osborn, em 1930. O mapa mental, segundo Buzan (2005), tem a função de organizar o 
pensamento e, através de um diagrama, é empregado para representar palavras, ideias, tarefas 
ou outros itens ligados a um conceito central e dispostos radialmente em volta deste conceito.   

A fase técnica consistiu na configuração final do projeto e detalhamento técnico, 
desenvolvendo os protótipos e visando a utilização de materiais doados por empresas 
parceiras, localizadas na região.  

O workshop foi desenvolvido posteriormente, de forma participativa, entre os alunos 
do curso de Design e o grupo de artesãos da cidade de Novo Hamburgo, com a supervisão do 
professor líder do projeto. 
 

A Cidade de Novo Hamburgo 

A cidade de Novo Hamburgo teve origem em 1824, sendo emancipada em 5 de abril 
de 1927. Tornou-se, ao longo dos anos, uma referência para o estado do Rio Grande do Sul, 
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através do crescimento industrial do couro e calçado, que são mantidos até hoje como 
produtos característicos da cidade.   

Colonizada por imigrantes alemães vindos da cidade vizinha, São Leopoldo, em 1824, 
recebeu o nome de Hamburg Berg ou Morro dos Hamburgueses, hoje atual bairro Hamburgo 
Velho, que preserva, ainda, a arquitetura estilo enxaimel, de influência germânica, outro 
aspecto característico desta parte da cidade. As residências serviam de pontos comerciais 
como armazém de secos e molhados, drogaria, armarinho, bar e até como hospital. Muitas 
destas casas, atualmente, são reformadas para uso de estabelecimentos comerciais, museus, 
restaurantes, entre outros. (NOVOHAMBURGO, 2011) 

Segundo Piccinini (1995), a origem do setor calçadista está diretamente ligada ao 
surgimento das cidades de São Leopoldo e Novo Hamburgo, que buscaram uma alternativa de 
trabalho unindo a atividade agrícola e o trabalho artesanal do couro. A cidade impulsionou o 
comércio do calçado em 1870, tornando-se um pólo comercial da região. Apesar das crises 
que afetaram o setor calçadista em 1985 e 1993, a região tornou-se um dos maiores 
complexos industriais calçadistas na década de 90 e o setor coureiro-calçadista continuou 
sendo de grande importância para economia e o desenvolvimento local. (PICCININI, 1995). 

Intitulada como a Capital Nacional do Calçado, a cidade também sedia feiras 
internacionais como a FENAC (Feira Internacional do Calçado) e FIMEC (Feira Internacional 
de Máquinas para Curtumes, Couros, Componentes para Calçados e Acessórios), trazendo 
empresários e turistas de diferentes estados e países. 

Ao longo dos seus 85 anos de existência, a cidade construiu diferentes símbolos 
turísticos como o Monumento ao Imigrante, o Monumento ao Sapateiro, a Praça do Imigrante, 
Igreja São Luís, Santuário das Mães, Casa Schmitt-Presser e Fundação Scheffel em estilo 
enxaimel, entre outros. 

Pode-se afirmar que os diferentes atributos históricos e culturais da cidade agregaram 
valor ao turismo da cidade. Considerando os conceitos acima citados acerca do artesanato e 
design, e o produto como elemento de valorização turística e territorial, identifica-se, como 
oportunidade de projeto, o desenvolvimento de novos produtos a partir destes diferentes 
elementos associados à cidade de Novo Hamburgo, valorizando técnicas e matéria-prima 
empregadas pelos artesãos locais. 

 

Workshop de Valorização Territorial 

A atividade foi desenvolvida nos meses de setembro e outubro de 2011 e consistiu em 
dois momentos: primeiro foi realizado um workshop explicativo aos alunos de como seria a 
atividade junto aos artesãos e, no segundo momento, a saída de campo, com visita aos 
principais pontos turísticos da cidade, que contou com a participação do curso de Turismo e 
grupo de artesãos. Ao final, foi realizado o workshop criativo para desenvolvimento de 
produtos artesanais com enfoque na valorização turística. 

 Na primeira atividade realizada com os alunos voluntários do Projeto de Design Social, 
a partir da exposição do tema e relato de casos similares, os alunos pesquisaram sobre os 
principais símbolos e monumentos turísticos da cidade e discutiram possibilidades de 
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produtos dentro deste contexto. A figura 1 apresenta o grupo de alunos concebendo ideias 
através do uso das ferramentas habitualmente empregadas no curso de Design. 

. 

 
Figura 1: Workshop com voluntários do Projeto de Design Social 

 

Os principais pontos turísticos da cidade levantados foram: Monumento ao Sapateiro; 
casas em estilo enxaimel presentes no bairro histórico de Hamburgo Velho e o próprio 
símbolo do Calçado e do Sapateiro. 

Através das ferramentas como o brainstorming e mapas mentais (figura 2) foram 
organizadas algumas possibilidades de produtos como bolsas, chaveiros, bijuteriais, 
embalagens, quadros com uso de estêncil, entre outros. 
 

 
            Figura 2: Mapas Mentais desenvolvidos pelos alunos 

 
No segundo momento ocorreu o workshop com o grupo de artesãos. Em parceria com 

o curso de Turismo da Universidade, foi realizada uma palestra sobre Valorização Turística, 
no Receptivo Turístico da cidade de Novo Hamburgo. Na ocasião foi explanado sobre 
conceitos de Turismo, tipos e sua relação com a cultura das cidades de um modo geral. Após 
a explanação, os alunos e artesãos fizeram uma visita aos pontos turísticos da cidade como o 
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Monumento ao Sapateiro, Praça do Imigrante, construções do estilo enxaimel, do bairro 
Hamburgo Velho, Santuário das Mães, e Monumento ao Imigrante (figura 3). As visitas 
foram muito importantes para um melhor entendimento dos pontos turísticos em questão, e 
para a oficina de desenvolvimento de produtos com enfoque turístico. 
 

 
              Figura 3: Pontos Turísticos visitados: Da esquerda para a direita (i) Monumento do Sapateiro; (ii) 

Monumento "O Despertar pela Paz"; (iii) Casa estilo enxaimel em Hamburgo Velho; (iv) Santuário das Mães 

 
Posteriormente, foi realizado o workshop promovido pelo curso de Design, onde os 

artesãos e alunos voluntários do projeto puderam trocar ideias sobre os principais 
monumentos turísticos da cidade e como utilizar estes elementos visuais no desenvolvimento 
de produtos a partir das técnicas e materiais já utilizados pelos artesãos. Foram, também, 
apresentados os conceitos de artesanato, design e valorização turística e projetos já 
desenvolvidos com enfoque na valorização territorial.  

Também foi solicitado aos artesãos envolvidos que descrevessem as suas habilidades, 
materiais e técnicas utilizadas e produtos desenvolvidos. Assim, os segmentos mais relatados 
foram o alimentício e artigos decorativos a partir de reutilização/reciclagem, e os materiais e 
técnicas contemplavam a produção em madeira/mdf, e tecidos e linhas para costura, crochê e 
patchwork. A figura 4 demonstra a interação entre os alunos e os artesãos durante a fase 
conceitual e criativa. 

 

 
Figura 4: Workshop realizado com alunos do curso de Design e grupo de artesãos 

 
De forma participativa, alunos e artesãos aplicaram as ferramentas de brainstorming e 

mapas mentais (figura 5), organizando algumas possibilidades de produtos, elementos 
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turísticos, materiais e técnicas manuais empregadas. Percebeu-se nesta atividade a dificuldade 
dos artesãos em gerar um número ilimitado de ideias e transcrever estas para o papel. Após a 
atividade, os grupos apresentaram os resultados e discutiram coletivamente as possibilidades.  

 

 
Figura 5: Mapa mental desenvolvido por um dos grupos 

 
Em um segundo dia de oficina, os grupos colocaram em prática o que foi gerado no 

processo criativo, e a troca de ideias entre os alunos do curso de Design e artesãos foi de 
grande valia para o desenvolvimento de diferentes produtos (figura 6). Outro aspecto 
observado foi o momento de discussão das propostas entre os diferentes grupos de trabalho, 
mostrando o cooperativismo entre os artesãos, referência da Economia Solidária. 

 

 
Figura 6: Interação entre os alunos do curso de Design e grupo de artesãos 
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A etapa final do workshop consistiu na apresentação de diferentes propostas de produtos 
desenvolvidos a partir de materiais e técnicas já utilizadas pelos artesãos e considerando os 
principais monumentos e símbolos turísticos de Novo Hamburgo. 

No segmento alimentício foi desenvolvida uma proposta de embalagem para acomodar 
biscoitos e doces (conforme figura 7). A embalagem poderá ser confeccionada em papel 
Color Plus ou Kraft, 180g, e possui uma janela com faca especial (forma do calçado) na parte 
frontal. A estrutura da embalagem é em uma única lâmina, com três dobras e sem uso de cola. 
A forma utilizada na janela frontal pode ser adaptada de acordo com a temática de datas 
comemorativas como Natal, Páscoa, Dia das Mães, Pais, etc. O sistema de fechamento é 
através de um laço em fita de poliéster.  
 

 
                 Figura 7: Proposta de embalagem para segmento alimentício 

  
Também foi sugerido o uso de fôrmas para biscoitos e chocolates baseados no típico 

calçado feminino, símbolo da cidade, conforme figura 8. O produto poderá ser embalado em 
sacos de acetato de celulose – CA, conhecido como celofane, e com uso de fitas decorativas 
para o fechamento, contendo uma ou mais unidades do produto por embalagem. 

 

 
                Figura 8: Proposta de biscoitos com o formato do símbolo da cidade, o calçado 

 
Também foram desenvolvidas capas para celular e chaveiros utilizando o símbolo do 

calçado, com aplicação em patchwork, e nécessaires em tecido de algodão cru com aplicação 
de formas sintetizadas do Santuário das Mães e Monumento do Calçado, utilizando de 
material sintético e costura manual (figura 9).  
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     Figura 9: Nécessaire utilizando os Monumentos Turísticos da Cidade 

 
Junto às peças foram inseridas tags (etiquetas informativas) com dizeres como 

“Lembrança de Novo Hamburgo” e breve descrição sobre os principais monumentos 
históricos e símbolos da cidade, conforme figura 10. As etiquetas foram impressas em papel 
Kraft em 1x0 cor. 

 

 
     Figura 9: Nécessaire utilizando os Monumentos Turísticos da Cidade 

 
Os modelos desenvolvidos serviram de base para a produção dos produtos, que 

posteriormente serão comercializados pelos artesãos na Feira de Economia Solidária 
promovida pela Universidade e demais feiras promovidas pela prefeitura da cidade. 
 

Considerações Finais 

Através da realização desta primeira oficina de desenvolvimento de produtos com 
enfoque em elementos históricos e turísticos da cidade de Novo Hamburgo, percebeu-se que o 
design contribuiu na valorização do território e dos artesãos locais e suas técnicas e materiais, 
considerando diferentes elementos de identidade do município. 

Concluiu-se que o projeto atendeu aos princípios institucionais de Extensão 
Universitária da Feevale, através do atendimento de necessidades da comunidade, e de seu 
caráter de formação e desenvolvimento de competências considerando o meio acadêmico, 
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científico, profissional e social. A oficina, mesmo que realizada em um curto espaço de 
tempo, possibilitou o conhecimento e a troca de experiências teóricas e práticas. 

Para o ano 2012, o Projeto de Design Social pretende ampliar a participação de 
acadêmicos bolsistas, voluntários, e professores para a realização de novas edições das 
oficinas na cidade de Novo Hamburgo e demais cidades interessadas. 
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