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INTRODUÇÃO
O projeto Design Social: valorizando territórios e indivíduos, pertence ao Projeto de Extensão Continuada 
da Universidade Feevale. Atua em diferentes contextos sociais, de forma participativa, auxiliando na valo-
rização de identidade e cultura, desenvolvimento de produtos mais acessíveis e sustentáveis, formação 
de conhecimento, conscientização social e sustentável, geração de renda, entre outros. Os resultados 
aqui apresentados são referentes às atividades desenvolvidas junto ao Centro Cristão Feminino – 
Cecrife/Querubim, em Novo Hamburgo – RS, que acolhe meninas gestantes, crianças e adolescentes em 
situação de risco social, pessoal, violência doméstica, negligência entre outros fatores. O abrigo se sus-
tenta através de doações de diferentes parceiros, que auxiliam no fornecimento de roupas, artigos de hi-
giene, alimentos, entre outros. Eventos e participação em editais também são formas para captação de 
recursos para aprimoramento de suas atividades.

OBJETIVOS
O principal objetivo foi auxiliar a entidade Cecrife/Querubim, através do desenvolvimento de oficinas de 
utilização/reciclagem de materiais aplicados ao desenvolvimento de novos produtos com enfoque artesa-
nal, visando posterior comercialização dos mesmos. Também foi desenvolvido um novo projeto de identi-
dade visual para a entidade e proposta de manutenção e decoração do ambiente. 

NÚMERO DE ACADÊMICOS ENVOLVIDOS NO PROJETO DE DESIGN SOCIAL EM 2011
11 acadêmicos voluntários            2 bolsistas
alunos da disciplina de Projeto I – Design Social: 70
alunos disciplina Laboratório de Criatividade: 20

METODOLOGIA DE TRABALHO
O projeto considerou procedimentos científicos através de pesquisa 
bibliográfica e documental, em referencial de literatura, estudo de 
campo e intervenção participativa, segundo Prodanov e Freitas 
(2009). O desenvolvimento projetual utilizou de métodos e ferramen-
tas já empregados no desenvolvimento de projetos no âmbito do 
design, considerando as fases informativa, criativa e técnica.

RESULTADOS
Foram desenvolvidas diversas oficinas relacionadas à temas que interessavam às meninas moradoras do 
Cecrife.
OFICINA DE CUSTOMIZAÇÃO DE CAMISETAS
A oficina surgiu a partir do relato de que o instituto recebia muita doação de roupas, mas que as meninas 
abrigadas acabavam não as utilizando, pois não as atraiam esteticamente. se propôs essa oficina. Foram 
desenvolvidos moldes com diferentes formas, utilizando de retalhos de tecido, recortes, bordar e até 
mesmo a fazer combinações de cores e tecidos.
OFICINA DE BRINCOS E ACESSÓRIOS
As meninas do abrigo também solicitaram uma oficina de acessórios. E esta foi realizada com grande en-
tusiasmo e participação. Foram desenvolvidas flores com retalhos de tecidos doados para diversos tipos 
de aplicações, colares com aproveitamento de camisetas de malha, pulseiras de garrafa PET, brincos e 
pulseiras com aproveitamentos de miçangas.
IDENTIDADE VISUAL
O desenvolvimento da identidade visual da instituição foi realizado por um grupo de acadêmicos do curso 
de Design na disciplina de Projeto I – Design Social. Para a construção da identidade foram utilizadas fer-
ramentas que estimulam a criatividade, como mapa mental, para organização de ideias; nuvem conceitu-
al, que ajuda no desenvolvimento do conceito a ser passado pela marca; e também, moodboards, paineis 
de imagens que simbolizam o conceito. Através dessas ferramentas chegou-se ao conceito, onde a sua 
representação seria através de formas circulares, que expressaram aspectos como o relacionamento, fe-
minilidade e proteção. Foi utilizada a representação de flores, considerando um símbolo feminino. Unindo 
a proposta - círculos e flores -, utilizou-se o método da criação de rosáceas, elemento arquitetônico orna-
mental, do período gótico, muito utilizado em vitrais. Ao final do desenvolvimento e do estudo, que pode 
ser visto na figura 3, obteve-se um símbolo e um logotipo, coerentes com o conceito criado, conforme 
figura 4.
SUGESTÕES DE AMBIENTAÇÃO
A partir das visitas à entidade, identificou-se a necessidade de uma mudança no ambiente, que 
apresentava-se escuro e nada acolhedor. Como não havia verba para grandes mudanças foram sugeri-
das melhorias básicas como: 1. iluminação do ambiente e 2. mudança das cores do ambiente, conforme 
exemplificado na figura 5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É possível perceber que o design pode contribuir na valorização de elementos históricos, culturais e 
sociais associados a diferentes contextos e localidades, considerando os indivíduos que ali interagem. 
Neste sentido, o projeto atende aos princípios institucionais de Extensão Universitária Feevale, através 
do atendimento de necessidades da comunidade, e de seu caráter de formação e desenvolvimento de 
competências entre o meio acadêmico, científico, profissional e social, bem como pela indissociabilida-
de entre ensino, pesquisa e extensão. Para o ano 2012, o Projeto pretende ampliar a participação de 
acadêmicos bolsistas, voluntários, professores, e alunos das disciplinas de Projeto I - Design Social e 
Projeto II - Design Sustentável. Pretende, ainda, manter os atuais parceiros e entidades e buscar mais 
interessados.
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FASE CRIATIVA
Desenvolvida junto ao grupo analisado, a fase contemplou a 
realização de oficinas com uso de recursos como desenho, 
colagens, entre outras. O refinamento das propostas geradas 
através de estudos foi desenvolvido pelos alunos envolvidos do 
curso de Design para apresentação final ao grande grupo.

FASE TÉCNICA
Consistiu na configuração final do projeto e detalhamento técni-
co. Foram realizadas oficinas práticas com o grupo analisado 
para desenvolvimento do produto de acordo com a temática do 
projeto. 

FASE AVALIATIVA
Consistiu na aplicação de instrumentos de medição dos resulta-
dos, através de questionários, entrevistas e registro fotográfico. 
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