
 

 

PROJETO DESIGN SOCIAL: VALORIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS 
COM ENFOQUE NO TURISMO LOCAL

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
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 grá�co, 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 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.

METODOLOGIA
Para o desenvolvimento do projeto foram considerada as fases                 
informativa, criativa e técnica, adaptadas 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, foi abordado o tema de projeto através da   
realização de um workshop com os alunos envolvidos. Para esta 
fase foram utilizados procedimentos como pesquisa bibliográ�ca, 
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 fotográ�co 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 outras. 

Em um segundo momento, foi 
realizada uma 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 �nal, foi realizado o      
workshop criativo para                             
desenvolvimento de produtos 
artesanais com enfoque na      
valorização turística.

A fase técnica consistia na con�guração �nal do projeto e       
detalhamento técnico, desenvolvendo os protótipos e visando 
a utilização de materiais doados por empresas parceiras,          
localizadas na região. A etapa �nal do workshop consistiu na 
apresentação de diferentes propostas de produtos                   
desenvolvidos a partir dos materiais e técnicas já utilizadas 
pelos artesãos e considerando os principais monumentos e 
símbolos turísticos de Novo Hamburgo. Os modelos                  
desenvolvidos serviram de base para a produção dos produtos 
�nais, 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 o�cina 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, cientí�co, pro�ssional e social. A o�cina, 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 profes-
sores para a realização de novas edições das o�cinas na cidade 
de Novo Hamburgo e demais cidades interessadas.
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Mapas Mentais desenvolvidos pelos alunos

Workshop com alunos do curso de Design e grupo de artesãos

Mapas Mentais desenvolvidos pelos alunos

Proposta de embalagem para segmento alimentício

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

Nécessaire utilizando os Monumentos Turísticos da Cidade

Tags (etiquetas informativas) dos produtos

Pontos Turísticos visitados: (i) Monumento do Sapateiro; (ii) 
Monumento "O Despertar pela Paz"; (iii) Casa estilo enxaimel em 
Hamburgo Velho; (iv) Santuário das Mães
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Workshop com voluntários do Projeto de Design Social
 

 

 

 

 


