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PROJETO DESIGN SOCIAL: DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS ARTESANAIS 
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 
Diferentemente dos padrões habituais de 

envolvimento do designer em setores 

privados e visando a produção industrial, o 

Projeto de Extensão Continuada da 

Universidade Feevale, Design Social: 

valorizando territórios e indivíduos, visa 

atuar como agente transformador na 

sociedade, através da intervenção de forma 

participativa em diferentes localidades, 

auxiliando na valorização de identidade e 

cultura, desenvolvimento de produtos mais 

acessíveis e sustentáveis, formação de 

conhecimento, conscientização social e 

sustentável, geração de renda, entre outros 

aspectos. Os resultados aqui apresentados 

são referentes às atividades desenvolvidas 

junto à Escola Raio de Sol, localizada no 

bairro Roselândia da cidade de Novo 

Hamburgo - RS, durante o segundo 

semestre de 2011, através do Projeto de 

Extensão Continuada de Design Social: 

valorizando territórios e indivíduos.  

 

 

METODOLOGIA 
 

O projeto foi embasado em pesquisa 

bibliográfica e documental em referencial de 

literatura sobre design social, artesanato, 

valorização territorial e intervenção 

participativa. O desenvolvimento projetual 

utilizou de métodos e ferramentas já 

empregados no desenvolvimento de projetos 

no âmbito do design, considerando as fases 

informativa, criativa e técnica. Foram 

também utilizadas pesquisa de campo, 

levantamento através de entrevistas e 

observação, visando identificar as 

necessidades para possíveis intervenções 

participativas junto ao grupo analisado.  

 

RESULTADOS 
 

A Raio de Sol é uma escola de Educação 

Infantil para crianças de quatro meses a 

quatro anos e onze meses, que pertence à 

Associação Evangélica de Ação Social – 

AEVAS, de Novo Hamburgo - RS.  Esta 

sobrevive de doações, desde brinquedos a 

alimentos, que provém de empresas, 

familiares, outras escolas e comunidade. A 

partir de uma necessidade de integração de 

outros membros da comunidade e visando 

potencializar novos grupos de geração de 

renda, surgiu a oportunidade de parceria 

com o Projeto de Design Social da Feevale, 

visando a realização de workshops e 

oficinas criativas para o desenvolvimento de 

produtos artesanais, a partir da reutilização 

de materiais.  

Foram desenvolvidos diferentes produtos 

com enfoque no tema natalino e artefatos 

decorativos utilizando de materiais doados 

por empresas do segmento têxtil e 

calçadista. O projeto possibilitou o 

desenvolvimento de competências entre o 

meio acadêmico, científico e social, 

integrando ensino, pesquisa e extensão. 

A  partir de uma necessidade de integração 

de outros membros da comunidade e 

visando potencializar novos grupos de 

geração de renda, surgiu a oportunidade de 

parceria com o Projeto de Design Social da 

Feevale, visando a realização de workshops 

e oficinas criativas para o desenvolvimento 

de produtos artesanais, a partir da 

reutilização de materiais. Os beneficiados 

diretos e indiretos do projeto foram mulheres 

de 40 a 60 anos, donas de casa, que 

morava nas proximidades e uma jovem de 

12 anos, que moravam nas proximidades. 

CONCLUSÕES DO ANO DE 2011 

 

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 indissociabilidade 

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. 

Figura 1: Escola Raio de Sol 
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Figura 2: Enfeites para a árvore de Natal 
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Figura 4: Móbiles com Flores de garrafas PET e tecido 
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Figura 3: Grupo de trabalho 
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