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Este artigo apresenta as atividades do projeto de extensão continuada Design Social: valorizando 
territórios e indivíduos da Universidade Feevale, em 2012. A equipe de professores, bolsistas e 
voluntários atua em diferentes contextos sociais, com o emprego de metodologias participativas, 
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. As ações foram desenvolvidas junto às entidades parceiras: comunidade Kephas, 
Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial/Unidade Ação Encontro, e Centro Cristão 
Feminino – Cecrife/Querubim, todas em Novo Hamburgo – RS. Ao final, constatou-se que as oficinas 
possibilitaram o conhecimento e a troca de experiências teóricas e práticas, além da promoção da 
consciência ambiental e social.   

Introdução 

O objetivo deste artigo é relatar as atividades do projeto de extensão continuada Design Social: 

valorizando territórios e indivíduos, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da 

Universidade Feevale, em Novo Hamburgo - RS. Tendo como fio condutor a metodologia 

participativa, o projeto atende diferentes entidades de base comunitária da região do Vale dos Sinos, 

no Rio Grande do Sul, Brasil. Atua no desenvolvimento de projetos no âmbito do design gráfico, de 

produto e de serviços, com foco na inserção social, sustentável e de valorização territorial. O projeto 

iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2010. Visa intervir de forma participativa em 

diferentes territórios e contextos sociais, através da valorização de identidade e cultura e 

desenvolvimento de produtos mais acessíveis e sustentáveis, contribuindo na formação do 

conhecimento, conscientização social e sustentável, geração de renda, melhoria da qualidade de 

vida, entre outros aspectos.  

As principais ações contemplam: diagnosticar as possibilidades de inserção do design em diferentes 

territórios e contextos sociais; considerar a atuação do design de forma participativa; utilizar dos 

conceitos e ferramentas do design como articulação para geração de conhecimento; propor 

alternativas quanto ao uso de materiais e técnicas visando o desenvolvimento de produtos acessíveis 

e sustentáveis; oportunizar/fortalecer um ambiente propício ao desenvolvimento criativo e produtivo; e 

desenvolver ferramentas para divulgação e promoção dos indivíduos e territórios envolvidos.  
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Ainda que vigente no período 2010/I – 2013/II, a delimitação, neste texto, enfatiza a atuação recente. 

Ou seja, o artigo relata ações do projeto durante o ano de 2012
1
. A análise busca elucidar como a 

ação extensionista pode promover a valorização da identidade e cultura local, além do 

desenvolvimento de produtos mais acessíveis e sustentáveis, contribuindo na formação do 

conhecimento e na conscientização social e ambiental. 

O artigo relata as atividades do projeto na comunidade Kephas, de Novo Hamburgo – RS, e nas 

entidades parceiras, Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial – ABEFI, unidade Ação 

Encontro, e Centro Cristão Feminino – CECRIFE/Querubim. No bairro Kephas, foi desenvolvido o 

projeto de ambientação para um evento cultural comunitário. Já na ABEFI, o trabalho buscou auxiliar 

na campanha de doações da entidade. Ambos os trabalhos lançaram mão de oficinas de objetos a 

partir da reutilização de materiais. No CECRIFE, foram realizadas uma série de oficinas, que visaram 

desde o desenvolvimento da identidade visual da instituição até objetos para uso pessoal das 

meninas residentes
2
. 

Design social e a extensão universitária 

Sobre design social, segundo Margolin e Margolin (2004), diferentemente dos padrões habituais de 

projetos desenvolvidos no âmbito do design com foco industrial e mercadológico, esse contexto visa 

não só satisfazer as necessidades humanas, mas contribuir para a transformação social. Assim, é 

entendido como uma ferramenta de inovação, capaz de transformar necessidades humanas em 

produtos e sistemas, de modo criativo e eficaz, adequados não somente do ponto de vista 

econômico, mas também, social, cultural e ecologicamente responsável (FÓRUM INTERNACIONAL 

DE DESIGN SOCIAL – FIDS 2011). Margolin (2002) afirma que o design social é uma atividade que 

articula capital humano e social, ao mesmo tempo em que desenvolve produtos e inova processos.  

Desse modo, o designer projeta produtos materiais e imateriais que solucionam problemas humanos 

de larga escala, e contribui para o bem-estar social. Esta definição é compartilhada por designers que 

colocam ênfase na sua atuação social de modo profissional, o que afasta completamente desta 

definição a ideia de caridade ou de trabalho voluntário. O design social se torna uma atividade 

econômica que oportuniza o desenvolvimento local. No que se refere à ação extensionista, Moraes et 

al (2008) ao discutir a importância da responsabilidade social universitária na formação de designers 

como profissionais mais conscientes, apontam o papel social da universidade na formação de 

designers e sua contribuição para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.  

Segundo o Fórum Nacional de Pró-reitores de Extensão (FORPROEX), pode-se dizer que extensão 

universitária é um: “processo educativo, cultural e científico, articulado de forma indissociável ao 

ensino e à pesquisa e que viabiliza uma relação transformadora entre a universidade e a sociedade”. 

Atividades de extensão são aquelas que ultrapassam o âmbito específico de atuação do Instituto no 

que se refere ao ensino (graduação e pós-graduação) e pesquisa. A extensão é uma das funções 

sociais da universidade, realizada por meio de um conjunto de ações dirigidas à sociedade, as quais 

devem estar indissociavelmente vinculadas ao ensino e à pesquisa. Num âmbito geral, sua finalidade 

é a promoção e o desenvolvimento do bem-estar físico, espiritual e social, a promoção e a garantia 

dos valores democráticos de igualdade de direitos e de participação, o respeito à pessoa e à 

sustentabilidade das intervenções no ambiente
3
. Ao envolver-se o corpo discente em projetos de 

extensão, o objetivo principal é fazer com que os alunos reflitam sobre a prática profissional e sua 

relação com o mercado e a sociedade, bem como discutir novos modos de atuação do designer, 

contribuindo para o processo de inclusão social.  

                                                 
1
 A respeito de ações deste projeto para a valorização do território, ver STAUDT, D. Projeto Design Social: 

valorização de produtos artesanais com enfoque no turismo local. In: Anais do 10º Congresso Brasileiro de 
Pesquisa e Desenvolvimento em Design – P&D Design. São Luis: EDUFMA, 2012.   
2
 Outras ações do projeto de extensão podem ser acessadas em <www.designsocialfeevale.wordpress.com>.  

3
 Extraído de <http://portal.ifi.unicamp.br/o-que-e-extensao-universitaria>. Acesso em 27 de junho de 2013.  

https://mail.feevale.br/owa/redir.aspx?C=j64e7GUr_UugSGO0SsHJesxpFrkmk9AIFj4LAbRVt4ftA9kXV1sFMn8HMbcgoPONvwCWx03VFcU.&URL=http%3a%2f%2fportal.ifi.unicamp.br%2fo-que-e-extensao-universitaria
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Metodologia de projeto: ênfase na abordagem participativa 

As ações previstas pelo projeto Design Social: valorizando territórios e indivíduos contemplam o uso 

de procedimentos científicos e métodos e ferramentas já empregados no design. A partir da definição 

do tema de projeto, é realizado o aprofundamento teórico, utilizando de pesquisa bibliográfica sobre 

questões como design social, design e artesanato, inclusão social, valorização territorial e intervenção 

participativa através da pesquisa-ação
4
.  

É também utilizada a pesquisa de campo, através de observação do local ou grupo analisado, e 

levantamento de dados através de entrevistas estruturadas e não estruturadas e questionários, 

visando identificar a problemática e necessidades para possíveis intervenções. O desenvolvimento 

projetual considera as fases informativa, criativa e técnica, adaptadas de autores como Baxter (2000), 

De Moraes (2011), Fuentes (2006), Peón (2009) e Santos (2006), além da incorporação de aspectos 

voltados à valorização de territórios proposto por Krucken (2009) e requisitos ambientais de Manzini e 

Vezzoli (2008).  

A fase informativa inicia com o desenvolvimento de um workshop de sensibilização com os 

acadêmicos envolvidos, abordando o tema de projeto e levantamento de dados sociais e culturais, 

econômicos, históricos, ambientais e tecnológicos, com uso de ferramentas como pesquisa 

bibliográfica, formulários, registro fotográfico, entrevistas gravadas, entre outros. Na fase criativa, os 

alunos trabalham de forma participativa com o grupo analisado, capacitando-os para o uso de 

ferramentas projetuais como brainstorming e mapa mental para representação de palavras, ideias e 

outros conceitos ligados ao tema central, e 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 será empregada na fase de 

conceito e geração das alternativas. O mapa mental, para Buzan (2005), serve para definir e 

organizar o pensamento. É um tipo de diagrama usado para representar palavras, ideias, tarefas ou 

outros itens ligados a um conceito central e dispostos radialmente em volta deste conceito.  

A fase técnica consiste na configuração final do projeto e detalhamento. No caso de resultados 

práticos com a geração de projetos gráficos e de produto, são desenvolvidos os protótipos, onde o 

enfoque é a reutilização/reciclagem de materiais, doados por empresas parceiras ou de uso comum 

do grupo analisado. Todas as etapas são supervisionadas e orientadas pelo professor líder do projeto 

e professor colaborador, com o auxílio de bolsistas de extensão, remunerados e não remunerados 

(voluntários).  

Os resultados são obtidos através de análise qualitativa de informações coletadas através de registro 

fotográfico, entrevistas e conversas informais e análise quantitativa de dados obtidos através de 

questionário e fichas de controle. Dentre os principais indicadores de processo estão: número de 

acadêmicos beneficiados; número de atendimentos; número de parcerias; número de pessoas da 

comunidade beneficiadas; e número de oficinas. Como indicadores de resultados, tem-se: benefícios 

gerados às associações; conhecimento prático aos acadêmicos beneficiados; nível de conhecimento 

prático; melhoria na qualidade de vida; e melhoria na qualidade dos produtos e processos (STAUDT, 

2012a). As metas quantitativas anuais podem ser verificadas na tabela 1: 

 

 

 

 

                                                 
4
 Caracteriza-se pelo fato dos pesquisadores e participantes da situação estarem envolvidos de modo 

cooperativo e participativo, interagindo na resolução dos problemas e em função do resultado esperado 
(PRODANOV E FREITAS, 2009).  
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Tabela 1: Indicadores de processo em 2012. Fonte: Sistema Argus. 

Indicador Meta Prevista 

Acadêmicos Beneficiados 50 

Atendimentos 60 

Parcerias 5 

Pessoas da Comunidade Beneficiadas 60 

Realização de Oficinas 20 

Desenvolvimento de ambientação para a comunidade Kephas 

A demanda para a atuação do projeto na comunidade Kephas, surgiu a partir do projeto de extensão 

Atenção à Saúde da Mulher, também da Universidade Feevale. Em outubro de 2012, realizamos um 

workshop entre alunos e professores do curso de Design, para geração de ideias e alternativas para 

a ambientação da Festa da Primavera, um evento cultural do grupo de mulheres da comunidade.  

Foi feita uma introdução para os participantes e, logo após, apresentada a proposta de reutilização de 

materiais para o desenvolvimento de objetos. Desenvolvemos móbiles com garrafas PET, rosas em 

papel jornal e EVA, correntes trançadas a partir de espumas, enfeites com embalagens tetrapak e 

vasos, também utilizando as caixas multicamadas. Na semana seguinte, foi realizada a primeira 

oficina na sede das participantes do grupo, para customização dos artigos decorativos para a Festa 

da Primavera. Neste dia, após uma breve dinâmica de grupo promovida pelo curso de Psicologia da 

Universidade Feevale, os alunos e professores do projeto auxiliaram no desenvolvimento da oficina, 

apresentando os materiais e técnicas que seriam utilizados. Os participantes foram divididos em 

grupos, cada um gerenciado por um instrutor, que demonstrava a confecção das peças. A partir de 

uma abordagem colaborativa, todos produziram a decoração para a festa (figura 1). Num terceiro 

momento, deu-se continuidade à confecção dos artigos, com ênfase para as rosas de EVA, sendo 

este item o que mais requeria trabalho em equipe e também o que mais gerou dificuldades entre os 

participantes.  

Figura 1: Oficina para a elaboração de objetos de decoração na comunidade Kephas. Fonte: Banco de imagens 

dos autores. 
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O resultado da confecção dos produtos atingiu os objetivos propostos. A Festa da Primavera do 

Kephas constituiu um evento cultural, e contou com apresentação de dança, teatro, palestra de 

conscientização ambiental e confraternização (figura 2). 

Figura 2: Festa da Primavera da comunidade Kephas e ambientação desenvolvida. Fonte: Banco de imagens 

dos autores. 

 

Reutilização de materiais para a promoção da ABEFI 

A Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial - ABEFI é uma organização do terceiro 

setor que se dedica em melhorar a qualidade de vida de crianças, adolescentes e adultos, oferecendo 

oportunidades de traçarem as suas escolhas e trilharem uma vida digna. Atende diariamente até 

1000 crianças e adolescentes, em suas unidades: Escola de Educação Infantil da Paz, Ação 

Encontro, Lar Padilha, Acolhimento República, Colégio Sinodal da Paz e Abrigo João e Maria
5
.  

Especificamente, trabalhamos com a unidade Ação Encontro, que tem como objetivo oportunizar 

educação, cultura, formação para o mercado de trabalho e ajudar crianças e adolescentes a se 

tornarem protagonistas da sua própria história. A parceria com o projeto de extensão iniciou em 

2012/II, com o auxílio na campanha de doações intitulada Anjos da ABEFI.  

Para esta tarefa, contamos com o apoio de alunos e professores do projeto de extensão continuada 

Moda em Produção, também da Universidade Feevale. A proposta foi a de reutilizar materiais que 

seriam descartados, tais como latas, sacolas plásticas, lonas de comunicação visual, caixas tetrapak, 

plástico-bolha, espuma automotiva, entre outros materiais para a confecção de módulos de 

revestimento dos anjos. Além do revestimento, destaca-se também o enfoque dado à comunicação 

visual, com a elaboração de uma sinalização específica para a campanha de doações, cuja placa 

acompanhava cada anjo (figura 3). Depois de prontos, estes anjos foram expostos pela cidade de 

Novo Hamburgo.  

 

 

 

                                                 
5
 Extraído de <http://www.abefi.org.br>. Acesso em 27 de junho de 2013. 

http://www.abefi.org.br/
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Figura 3: Placa desenvolvida e oficina para a reutilização de materiais em campanha promocional da Abefi. 

Fonte: Banco de imagens dos autores.  

 

O resultado desta parceria é expresso pelo depoimento da diretora Diziane Reys da Silva, da Ação 

Encontro: “Neste primeiro contato entre o projeto Design Social da Universidade Feevale e a Ação 

Encontro, unidade da Associação Beneficente Evangélica da Floresta Imperial - ABEFI, observamos 

que o resultado final dos anjos ficou visualmente bonito e destacou-se nos lugares que foram 

expostos - no cruzamento entre Avenida 7 de setembro com a Av. Vereador Adão Rodrigues de 

Oliveira, na rótula Syrio Brenner da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, na Universidade 

Feevale, no restaurante Dom Pedro, Igreja da Comunidade Evangélica da Floresta Imperial e no 

Colégio Sinodal da Paz. A ideia de trabalhar com materiais reaproveitáveis despertou a consciência 

ambiental e também foram muito bem utilizados na aplicação dos anjos, já que resistiram às 

mudanças de tempo. Além disso, proporcionou um outro olhar aos adolescentes que participaram do 

projeto, ao valorizar estes materiais que seriam facilmente descartados para transformá-los em arte” 

(SILVA, 2013).  

Figura 4: Resultado da campanha Anjos da ABEFI. Fonte: Banco de imagens dos autores.  

Pela valorização da auto-estima no CECRIFE  

O Centro Cristão Feminino – CECRIFE está localizado em Novo Hamburgo, pertence à Associação 

Evangélica de Ação Social – AEVAS, e tem como objetivo oferecer qualidade de vida a crianças e 

adolescentes em situação de risco social, pessoal, violência doméstica, negligência e outros fatores 

que antecedem a assistência. Assim, atende cerca de vinte crianças e adolescentes do sexo feminino 

com idade de 8 a 18 anos
6
.  

                                                 
6
 Extraído de <http://www.aevas.org.br>. Acesso em 27 de junho de 2013. 

http://www.abefi.org.br/
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As ações desenvolvidas pelo Projeto de Design Social junto ao Centro Cristão Feminino – 

Cecrife/Querubim iniciaram no segundo semestre de 2011, através de uma visita informal ao local. 

Em conversa com a Diretoria e Assistência Social da entidade, foram identificados diferentes 

problemas e necessidades tanto em relação à estrutura, como visibilidade da entidade e 

desenvolvimento de aptidões com as meninas durante o tempo ocioso na casa.  

Foram propostas oficinas de reutilização e reciclagem de materiais aplicados ao desenvolvimento de 

novos produtos com enfoque artesanal, uma nova proposta de identidade visual para a entidade e 

proposta de manutenção e decoração do ambiente. No ano de 2011, os alunos da disciplina de 

Projeto I – Design Social, do Bacharelado em Design, desenvolveram a identidade visual do 

CECRIFE. A primeira oficina realizada envolveu a conscientização e educação ambiental visando 

conhecimento de diferentes tipos de resíduos gerados e segregação dos mesmos por tipologia, 

visando a reutilização de alguns materiais que seriam posteriormente utilizados nas oficinas de 

desenvolvimento de artefatos e acessórios, que foram dividas em módulos de baixa e média 

complexidade.  

Dentro do módulo básico, a primeira atividade prática consistiu na customização de peças de 

vestuário pelas meninas do Cecrife/Querubim. Foram apresentados modelos e formas de 

customização. As participantes deveriam customizar camisetas próprias, com as mais diversas 

intervenções, tais como bordados com uso do ponto caseado e aplicações de tecido e rendas. 

Em 2012, foram realizadas dezoito oficinas nesta entidade, que visaram a promoção da auto-estima 

das meninas, com o aprimoramento de habilidades manuais em produtos destinados ao próprio uso 

(figura 5). Contando com o apoio de discentes dos cursos de Design e Moda da Universidade 

Feevale, foram feitos chaveiros, pulseiras em couro, maxi-colares (figura 6) e cintos, sendo este um 

pedido das meninas do CECRIFE. No segundo semestre de 2012, foi ensinado para as meninas a 

confecção de tiaras, simples e fáceis de fazer, utilizando apenas fitas e elásticos com alguns pontos 

de costura. Em outra oportunidade, também desenvolvemos oficinas de sketchbooks. 

Também foram realizadas oficinas para o desenvolvimento de acessórios baseados como brincos e 

pulseiras reutilizando materiais como tecidos, miçangas, botões, garrafas PET, entre outros. As 

meninas aproveitavam retalhos irregulares de materiais e utilizavam de cola para realizar o 

acabamento. Foram confeccionadas pulseiras no estilo de braceletes, utilizando materiais como 

couro, sintético e fitas de cetim e botões para acabamento e regulagem do fechamento das peças. A 

partir de um molde, foram desenvolvidos dois modelos. Durante a realização da oficina as meninas já 

apresentavam maior domínio para corte e costura (STAUDT, 2012b). 

Figura 5: Elaboração de objetos de uso pessoal no Cecrife. Fonte: Banco de imagens dos autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao final do ano, contribuímos com o amigo secreto da entidade. Além de oficinas para a confecção 

dos presentes, foi levado para as meninas um modelo de embalagem, sendo que depois de ensinar 
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as dobras do envelope, cada uma das participantes decorou o seu invólucro, com laços e recortes. A 

contribuição do projeto de extensão também se destinou à festa de Natal, quando foi realizada uma 

oficina de gorros. Como resultado das atividades, compreendeu-se que é possível promover a auto-

estima de adolescentes em situação vulnerável. Com abordagem participativa para reflexão sobre a 

identidade do grupo, conjugada com o desenvolvimento de produtos a partir do reaproveitamento de 

materiais, espera-se ter contribuído para a consciência ambiental e senso de coletividade. 

Figura 6: Elaboração de maxi-colares no Cecrife. Fonte: Banco de imagens dos autores. 

 

Considerações finais 

O projeto de extensão continuada Design Social: valorizando territórios e indivíduos atende aos 

princípios institucionais de Extensão Universitária da Universidade Feevale, através do atendimento 

de necessidades da comunidade, e de seu caráter de formação e desenvolvimento de competências 

considerando o meio acadêmico, científico, profissional e social. Os resultados aqui apresentados são 

referentes ao período de 2012 e demonstram que indicadores de processo foram atingidos. É 

possível perceber os benefícios gerados através de conhecimento teórico e prático tanto dos 

acadêmicos como dos beneficiados, bem como uma evolução nos trabalhos desenvolvidos até o 

momento. A seguir, apresentamos os resultados dos indicadores de processo
7
 previstos e realizados 

no ano de 2012: 

Tabela 2: Resultados dos indicadores de processo em 2012. Fonte: Sistema Argus. 

Indicador Meta Prevista Meta Atingida 

Acadêmicos Beneficiados 50 56 

Atendimentos 60 52 

Parcerias 5 12 

Pessoas da Comunidade Beneficiadas 60 211 

Realização de Oficinas 20 43 

As oficinas permitiram o conhecimento e a troca de experiências teóricas e práticas dos alunos e 

beneficiados. O projeto de extensão continuada Design Social: valorizando territórios e indivíduos 

pretende ampliar a participação de acadêmicos bolsistas, voluntários, e professores para a realização 

                                                 
7
 Além dos indicadores de processo, que são quantitativos, as ações do projeto também são mensuradas por 

indicadores de resultado e de impacto, sendo estes qualitativos. 
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de novas edições das oficinas em parceria com o CECRIFE. Além disso, vislumbra-se a oportunidade 

de desenvolver outros projetos com abordagem participativa na entidade ABEFI. 

Além da prática, onde os alunos puderam desenvolver projetos para clientes reais, foi muito 

importante a reflexão gerada em conjunto com as entidades parceiras, sobre o papel do designer e 

sua relação com a sociedade. A aproximação dos alunos com a proposta do design social os fez 

conhecer o valor do trabalho artesanal, além de gerar práticas efetivas de novos saberes para 

acadêmicos e beneficiados. O foco destes empreendimentos, construídos a partir de um trabalho 

coletivo, reconhecendo diferentes saberes sociais e  produzindo novos conhecimentos, apresentou 

um olhar diferenciado para os futuros profissionais da área de design. Para muitos alunos, estas 

foram as primeiras experiências para um cliente real. No entanto, para todos foi a primeira 

experiência em desenvolvimento de projeto abordando o design social (HEIDRICH, 2011). 

O papel social do designer vai além de equacionar forma e função, pois diz respeito à maneira como 

se pode trabalhar com e não somente para. Conforme visto nestes exemplos, existem inúmeras 

possibilidades de trabalho nesta área. A inovação social pelo design, embora com estudos ainda 

incipientes, torna-se estratégia fundamental para países em desenvolvimento.   
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