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APOIO

Apresentação

O estabelecimento do Design como campo de pesquisa
científica é recente em nosso país, embora possa ser observado o avanço expressivo deste campo nos últimos vinte
anos pautado principalmente pela estreita relação entre
ensino e pesquisa. Vivenciamos nas últimas décadas um
crescente número dos cursos de graduação e a implantação
e consolidação dos programas de pós-graduação em Design
no Brasil que foram propulsores da produção científica e,
consequentemente, atuaram diretamente na ampliação da
produção bibliográfica deste campo de conhecimento.
O fato de o design estar ao nosso redor e em tudo com
o que nos relacionamos exige e intensifica a necessidade da
pesquisa e do desenvolvimento do conhecimento científico
a esse respeito.
Na contemporaneidade o design se caracteriza como
um campo plural e complexo, disseminado a partir das
reflexões, análises, críticas, discussões e revelações que só
a pesquisa científica traz no caminho da constituição de
novos saberes, na construção do conhecimento e na amplitude da epistemologia.
É a soma de novos pensamentos e atitudes mediante a
prática científica que abre novos caminhos que levam à experimentação de novos processos e métodos, bem como a
novos sistemas de comercialização, de comunicação e divulgação, de formação e aperfeiçoamento, resultando na
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consolidação da área e no fortalecimento de bases sólidas
que visem a um futuro melhor para a sociedade por meio
da ação de pesquisa, questão fundamental na construção
do conhecimento, na vida e na cultura contemporâneas.
Pensar e elaborar novos processos que visem à melhoria
da qualidade de vida das pessoas, do ambiente, das relações e dos objetos só se tornará realidade e será possível se
desenvolvermos a capacidade criadora por meio da ação no
pensamento reflexivo e crítico que a pesquisa científica nos
possibilita. Devemos aproveitar o campo aberto e plural do
design na contemporaneidade para gerar e produzir conhecimentos, o que só será possível pelo estabelecimento de
diálogos ricos e profundos no caminho da construção do
conhecimento e da ciência.
Nesse sentido, a coleção Rumos da Pesquisa no Design
Contemporâneo abre espaço para as produções desenvolvidas com base nas pesquisas realizadas nos programas de
pós-graduação em Design brasileiros a respeito das relações entre Tecnologia e Humanidades; Materialidade, Gestão e Serviços; Inserção Social. A reunião destes textos a
partir destes enfoques permite discutir a atual situação da
pesquisa e pós-graduação em Design no Brasil, bem como
estabelecer diálogos e gerar novas discussões, descobrir
futuras perspectivas, apontar diferentes e novos caminhos
pelos quais o design contemporâneo envereda.
O presente volume Inserção Social reúne textos com
questionamentos, reflexões e experiências fundamentados nas relações estabelecidas entre o campo do design e a

inserção social a partir de várias abordagens, tais como o
design social, design e ensino, design participativo, design
para todos, design de moda, design ergonômico. Também
apresenta textos que expõem e discutem as questões estabelecidas entre design e sociedade com base em propostas
interdisciplinares e transdisciplinares, ora pela leitura da
cidade, dos espaços urbanos e da tipografia, ora pela discussão da sustentabilidade e da pesquisa em design.
O Design social é discutido considerando-se suas possibilidades de ações, da construção do design para todos
e da busca da solução de problemas da sociedade, dos enfoques relacionados à reabilitação neural e à qualidade de
vida para os idosos. O design participativo é exemplificado
a partir das abordagens de construção de um aplicativo de
diferencial semântico e a ergonomia é enfocada a partir das
ferramentas de análise a serviço da sociedade.
Nas relações entre Design e ensino são abordadas as
questões da diversidade cultural na escola, do estágio curricular partindo-se de uma experiência em ambiente acadêmico e da proposta de livro interativo digital para crianças surdas. É abordada também a inserção social no ensino
e na pesquisa em design a partir da proposta interdisciplinar entre o design e a antropologia, o design de interação e
as ciências sociais, da proposta de roteiro para método de
pesquisa histórica em design e das reflexões sobre os rumos
da pesquisa em design no país.
O design de moda é discutido pelo viés do design inclusivo e seus requisitos projetuais para a população idosa
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feminina, pela análise crítica a respeito da sustentabilidade na moda contemporânea e das contribuições dos movimentos feministas e suas influências na moda.
As relações entre design e cidade são abordadas tendo
como referência alguns aspectos da identidade e da cultura na cidade contemporânea e da tipografia no ambiente
urbano, partindo do levantamento dos vestígios existentes
nos dísticos das estações ferroviárias da primeira fase de
construção da linha Noroeste do Brasil, Bauru-SP.
Esperamos que a reunião destes textos propicie leituras
e experiências significativas para os leitores, constituindo
novos saberes sobre os rumos da pesquisa no design contemporâneo.

Marizilda dos Santos Menezes e Mônica Moura
Organizadoras
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Abordagens do Design Participativo na
construção de Aplicativo de Diferencial
Semântico – App Semantikos

José Guilherme Santa-Rosa; Dr. (santarosa@cchla.ufrn.br)
Ivana dos Santos de Lima Souza, Mestranda
Andrei Gurgel de Araújo Rebouças, Mestrando
Carolina Costa de Oliveira, Mestranda
Pierre Freire
LEXUS – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

O

Diferencial Semântico (DS) é uma técnica que consiste
em uma escala com adjetivos ou frases adjetivas bipolares estabelecida no intuito de avaliar o posicionamento ou atitude de um indivíduo/usuário frente a um ‘objeto’
(uma imagem, conceito, interface, produto ou marca. O presente trabalho relata pesquisa & desenvolvimento em design
de aplicativo destinado ao planejamento e aplicação da técnica de diferencial semântico para dispositivo mobile tablet, sob
a abordagem do design participativo. Os métodos e técnicas
aplicados com alunos e projetistas possibilitaram identificar
potencialidades no projeto do aplicativo para ferramenta de
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DS. A análise de dados após a abordagem do grupo de foco
permitiu rever contextos de usuários na elaboração da prototipagem em papel com os desenvolvedores, estabelecendo funções e propondo uma arquitetura que viabilizasse um melhor
fluxo de navegação ao analisar cada item da interface antes de
propor algo implementado.
1. O Diferencial Semântico

Idealizado pelo psicólogo, professor e pesquisador americano Charles Osgood e por seus associados Suci e Tannenbaum em 1957, o Diferencial Semântico é uma técnica quantitativa que permite medir o significado, a atitude ou percepção
de indivíduos a respeito de objetos por um conjunto de critérios representados por adjetivos bipolares (PEREIRA, 1986).
Para Santa Rosa & Moraes (2012), a técnica também pode ser
utilizada no design de interfaces para avaliar o sentimento dos
usuários a respeito de elementos de interfaces.
Um dos pioneiros na utilização da técnica na área do design
foi Gustavo Amarante Bomfim (BOMFIM, 1988), designer, professor e pesquisador, formado em Desenho Industrial, em 1975,
pela Escola Superior de Desenho Industrial e doutor em Design
pela Design pela Bergische Universitaet Wuppertal, em 1988.
Van Der Linder (2007) destaca que, geralmente, o diferencial semântico é utilizado com o objetivo de avaliar diferenças
semânticas entre produtos procurando estabelecer o valor real
de um objeto em relação a um valor ideal ao considerar a avaliação de significados por meio de pares de descritores opostos.

Rumos da Pesquisa no Design Contemporâneo: Inserção Social

Para Pereira (1986), as escalas bipolares são formadas por sete
intervalos. Cada um deles representa uma determinada magnitude, expressa implícita ou explicitamente por quantificadores,
sendo o intervalo central considerado origem e ponto neutro”.
Figura 1: Representação esquemática de um item escalar (adaptado de Santoro, 1975).

Fonte: (PEREIRA, 1986)

Santa Rosa & Moraes (2012) destacam, também, que muitos pesquisadores se preocupam em alternar a posição dos adjetivos positivos e negativos no intuito de evitar que usuários
tendam a assinalar apenas aspectos positivos, por exemplo.
Embora esta iniciativa reduza possível bias na pesquisa, sugere-se, para a fase de apresentação dos resultados a reinversão da ordem de modo a facilitar a interpretação dos gráficos.
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Ressalta-se que, em algumas situações, o que corresponde a
um aspecto negativo para uma determinada interface, segundo um participante, pode ser considerado positivo por outro
participante. Além disso, um mesmo aspecto que pode ser
considerado positivo num contexto x pode ser considerado
negativo num contexto y e que questões tais como objetivo e
público-alvo não podem ser desconsiderados na avaliação.
Destaca-se ainda, que a principal vantagem da técnica de
Diferencial Semântico é contribuir para que os usuários expressem seus sentimentos com mais facilidade e com menos
subjetividade. Contudo, Tullis e Albert (2008) destacam que
uma das dificuldades de aplicação da técnica refere-se à construção da escala e à dificuldade de garantir que todo binômio
de palavras ou frases será compreendido, verdadeiramente,
como bipolar por todos os usuários-respondentes partícipes
da técnica. Dentre as dificuldades inerentes à técnica, Pereira
(1986) destaca: i) o tempo requerido e a complexidade, tanto
com relação à construção quanto para aplicação e análise dos
dados – que é um fator fundamental e crucial no processo de
decisão na adoção da técnica; ii) o tratamento de dados requer
o uso de um centro de processamento de dados, análise fatorial e outros índices estatísticos.
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Figura 2: Exemplo genérico de diferencial semântico.

(Fonte: SANTA ROSA & MORAES, 2012)

2. O Design Participativo

A metodologia de Design Participativo consiste no envolvimento ativo do usuário em todas as etapas de um projeto.
Nesse sentido, os usuários-participantes atuam como co-designers. Segundo Spinuzzi (2005), o objetivo do design participativo é compreender e evidenciar o conhecimento tácito
desenvolvido pelo usuário. Em geral, o conhecimento tácito,
que é difícil de ser formalizado e descrito, tende a ser ignorado
pelos teóricos da cognição que dominam a interação humano-computador.
Ao contrário do que frequentemente acontece nas metodologias tradicionais de Engenharia de Software, na abordagem do Design Participativo o envolvimento dos usuários no
processo de design não fica restrita aos estágios de testes de
protótipos ou avaliação (ROCHA & BARANASUKAS, 2003).
Santa Rosa & Moraes (2012) destacam que a abordagem do
design participativo, além de promover a aproximação entre
a equipe de desenvolvimento e os usuários – e, consequente-
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mente, o levantamento de necessidades e requisitos funcionais
mais detalhados nas fases iniciais de projeto –, reduz erros de
interpretação e falhas no entendimento pelos desenvolvedores, contribuindo para a aceitação do produto/sistema visual
e/ou interativo por parte dos usuários finais.
3. Métodos e Técnicas

No presente trabalho, desenvolvido sob a abordagem do
design participativo, foi realizada pesquisa para o projeto de
um aplicativo (para tablet iPad) destinado à configuração e
aplicação da técnica de diferencial semântico para a avaliação
de imagens, marcas, interfaces, sistemas, produtos, sistemas
visuais, conceitos, dentre outros. Para tanto, foram selecionados trinta alunos de curso de bacharelado em design de uma
universidade federal brasileira. Os trinta alunos do curso de
design participaram de atividade de capacitação em avaliação por meio de diferencial semântico e realizaram atividades relacionadas ao projeto de marcas e avaliação por meio da
técnica DS. Doze desses alunos participaram da atividade de
‘grupo de focal’ - destinada a identificar necessidades, crenças
e expectativas com relação à técnica de diferencial semântico
e às possibilidades oferecidas por um futuro aplicativo mobile.
Após a atividade de capacitação e exploração da técnica e da
realização da sessão de grupo focal, oito alunos foram convidados a participar de atividade de ‘prototipagem em papel’
– para proposição de soluções de interface – e, ulteriormente,
treze alunos participaram de sessão de ‘método de produção’,
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no intuito de sugerir e analisar ícones e elementos de interface
propostos para o aplicativo em desenvolvimento.
As atividades foram realizadas no meses de abril e maio de
2013, no Laboratório de Ergodesign e Interfaces e Usabilidade
(LEXUS) e na sala de aula de número 14 do Departamento de
Artes da UFRN.
4. As técnicas e seus Resultados
4.1 A técnica Grupo Focal e Resultados

Grupo Focal consiste em uma entrevista semi-estruturada
em grupo conduzida um moderador que se baseia em um roteiro de discussão previamente elaborado. As sessões podem
ser: a) homogêneas – quando o grupo é composto por usuários
com o mesmo perfil e; b) heterogêneas – quando participam
do grupo usuários com diferentes perfis. De acordo com Santa
Rosa & Moraes (2012) grupo focal é uma técnica inicialmente
aplicada à pesquisa de mercado, tendo sido apropriada pela
área de design, de ergonomia e interação humano-computador, no intuito de propiciar levantamentos a respeito das necessidades, desejos, expectativas, crenças, valores, receios e
demais sentimentos extraídos de um grupo de participantes
representativos do público-alvo do sistema/produto a ser desenvolvido, redesenhado ou reprojetado.
Na presente pesquisa foi realizado grupo focal homogêneo
com 12 alunos de design a respeito da utilização da técnica de
diferencial semântico. A seguir é apresentado roteiro de discussão previamente estabelecido:
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Quadro 1: Roteiro de discussão
1.

Quais os problemas relacionados à avaliação de design por meio de diferencial
semântico?

2.

Qual a utilidade da técnica de diferencial semântico? Na sua opinião, ela pode
ser aplicada em quais circunstâncias? Em que contexto? Como os usuários se
comportam normalmente durante o preenchimento de diferencial semântico?

3.

Quais os principais problemas na elaboração do diferencial semântico? Como
seria possível resolver estes problemas?

4.

O que é importante além dos dados numéricos do diferencial?

5.

Quais os principais problemas relacionados a análise a apresentação dos resultados da técnica? Como vocês imaginam que seja possível resolver isso?

6.

Considerando que estivessem disponíveis quatro ferramentas para o diferencial semântico, qual das quatro opções abaixo vocês classificariam como a
melhor? Por qual razão?
1ª) Totalmente manual – na qual o pesquisador escreveria os critérios em um
editor de texto, elaborando e formatando tabelas; imprimindo; depois inserindo os dados em uma planilha - como é feito por muitos designers;
2ª) por meio de um arquivo modelo, no qual o pesquisador escreveria os critérios em uma tabela já formatada, imprimiria e depois incluiria os dados em
uma planilha já formatada para calcular os resultados;
3ª) por meio de um sistema desktop para registro dos critérios, lançamento dos
dados e apresentação automática dos resultados;
4ª) por meio de um aplicativo para tablet que permitiria o registro dos critérios,
lançamento dos dados e apresentação automática dos resultados.

7.

Quais funções um aplicativo destinado a realização de diferencial semântico
deveria ter?
(Fonte: SANTA ROSA & MORAES, 2012)

A seguir são apresentados os principais resultados obtidos
por meio da técnica de grupo focal. Segundo os designers participantes:
1ª) umas das vantagens, segundo os alunos, é que ao invés
do respondente dizer “gostei ou não gostei”, este passa
a refletir a respeito dos atributos selecionados de modo
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2ª)

3ª)

4ª)

5ª)

6ª)

7ª)

8ª)

menos subjetivo;
a técnica permite ao designer levantar informações a
respeito da percepção dos usuários com relação à interface, a um sistema visual e/ou interativo, marca, produto, serviço, dentre outros;
os principais problemas identificados foram: a) a dificuldade na escolha de critérios que façam os respondentes
pensarem sobre aspectos específicos; b) dificuldade na
escolha das terminologias dos critérios, das mensagens
e dos adjetivos bipolares;
segundo os alunos, frases adjetivadas são melhores que
os adjetivos pois permitem transmitir o que se quer saber de modo mais compreensível;
outro problema do diferencial semântico, segundo os
alunos corresponde à dificuldade de aplicação, quando
a abordagem ocorre na rua ou no trabalho;
verificou-se, também, que os alunos de design encontraram dificuldades no que diz respeito a explicação da escala aos usuários-respondentes. Segundo duas alunas às
vezes a explicação dada ao respondente pode influenciar
o resultado da avaliação;
dois alunos disseram que: existe uma tendência dos respondentes avaliarem a segunda opção como se fosse a
melhor - como se compreendessem que se trata de re-design. Como alternativa o grupo pensou em apresentar os itens avaliados de modo alternado ou aleatório;
os alunos apontaram como dificuldades inerentes à técnica o cálculo da média, a inserção dos dados e a apre-
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9ª)

10ª)

11ª)

12ª)

13ª)

14ª)

15ª)

sentação dos resultados;
segundo uma aluna, “inserir os dados é cansativo. Chega num ponto em que um designer-pesquisador olha
para o outro e diz: quem vai dessa vez? Tanto no que diz
respeito à aplicação da técnica, quanto à inserção dos
dados e apresentação dos gráficos”;
os alunos disseram que, em geral, as pessoas não gostam de responder e tentam dar desculpas ou deixar para
outro momento;
um grupo de alunos realizou a avaliação pela Internet
(submetendo por e-mail). Embora tenha sido mais rápido, declararam que tiveram que cobrar os respondentes
as respostas – pois estes queriam deixar para responder
em outro momento;
com relação aos problemas relacionados à representação
dos dados: os alunos disseram que é preciso que os resultados mostrem a imagem do item avaliado (interface, sistema, produto, marca, etc.), juntamente com os scores do
diferencial semântico, de modo a facilitar a compreensão;
No caso de avaliação comparativas de ‘objetos’, os alunos disseram que é preciso, apresentar simultaneamente
os respectivos resultados do diferencial semântico para
que seja possível compreender as principais diferenças
entre eles;
os alunos foram unânimes ao declarem a preferência
pela implementação do aplicativo em tablet ao invés do
papel ou do desktop;
segundo os alunos de design, participantes do grupo fo-
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cal, seria importante registrar os comentários das pessoas durante a avaliação;
16ª) também seria importante, segundo os alunos, que os
designers/pesquisadores pudessem atribuir graus de
relevância a determinados critérios e classificá-los de
acordo com dimensões previamente estabelecidas.
4.2 A técnica Protótipos em Papel e Resultados

De acordo com Cybis, Betiol & Faust (2007), protótipos em
papel (ou maquetes) são usados para esclarecer e desenvolver
requisitos específicos para a interface do software. Proporcionam a identificação precoce de problemas de usabilidade, bem
antes que qualquer linha de código seja escrita.
Cybis, Betiol & Faust (2007) destaca, ainda, que a própria natureza precária dos protótipos proporciona uma oportunidade
interessante de envolvimento de projetistas com os usuários, pois
eles precisarão se comunicar intensamente durante a validação.
Snyder (2007) destaca que protótipos em papel permitem que
a equipe de design de interação destine toda sua atenção e tempo
à discussão sobre alternativas, modelos de interação, conjunto de
elementos de interfaces e sobre a disposição de tais elementos na
interface, ao invés de concentrar esforços na codificação de um
sistema ainda não avaliado pelos usuários e stakeholders. Para
Santa Rosa & Moraes (2010), utilizar papel, lápis, caneta e outros
materiais de escritório permite uma maior aproximação entre a
equipe de projeto e os usuários que terão a possibilidade de entrar
em contato com o protótipo do sistema nas fases embrionárias do
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projeto & desenvolvimento da interface.
No projeto de interface proposto, a equipe considerou as
questões levantadas pelos oito alunos de design – futuros usuários do aplicativo. Portanto o projeto definido contempla:
a) módulo de criação de teste (formulários, adição de critérios, imagens, sons, etc.)
b) módulo respondente: com interface simplificada para
que usuários sem conhecimento e experiência com tablets possam responder rapidamente;
c) recurso de gravação de áudio para registro de comentários durante o preenchimento;
d) módulo de resultado: com a possibilidade de visualização de tabelas, gráficos individuais e comparativos,
assim como comentários;
e) possibilidade de configuração da escala (pontos; numérica; linear);
f) possibilidade de apresentação aleatória dos critérios
(com o objetivo de não influenciar os participantes durante o teste);
g) possibilidade de compartilhar binômios antagônicos
com designer-pesquisadores (utilizadores do aplicativo);
h) possibilidade de acessar dicionário de termos antagônicos.
A seguir são apresentadas algumas interfaces desenhadas
por meio da técnica de Prototipagem em Papel:
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Figura 3: Tela principal de cadastro do diferencial semântico
prototipagem em papel e em alta definição.

(Fonte: acervos dos autores, 2013)

4. 3 O Método de Produção e Resultados

O objetivo do método de produção, segundo Formiga (2002),
é avaliar a compreensibilidade de símbolos gráficos por meio do
conhecimento das imagens mais significativas para os usuários
representativos do público-alvo do sistema, considerando variações nos repertórios de símbolos de acordo com a cultura, idade
e nível social ou intelectual dos participantes.
O ‘método de produção’ é outra ferramenta da abordagem
do Design Participativo e consiste em solicitar que os partici-
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pantes desenhem em fichas em branco, rotuladas com o nome
do objeto/conceito referente, as imagens que melhor representam tais conceitos. Destaca-se que o método permite levantar
informações tanto a respeito do modelo mental dos usuários,
bem como do seu repertório cultural (SANTA ROSA & MORAES, 2012).
Na presente pesquisa, o ‘método de produção’ foi empregado com treze alunos do curso de design que receberam como
tarefa: desenhar ícones para o aplicativo de diferencial semântico. Ressalta-se que o objetivo da utilização do método não
foi receber soluções prontas que pudessem ser finalizadas no
computador, mas, sim, compreender como os designers (usuários do sistema proposto) compreendem e representam o conceito de diferencial semântico.
A seguir são apresentadas algumas das soluções de ícones
propostas pelos alunos durante a realização do ‘método de
produção’.
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Figura 4: Exemplo de ícones gerados pelo método de produção.

(Fonte: acervos dos autores, 2013)

Com base nas informações levantadas pelos resultados do método de produção com alunos de design (futuros usuários do aplicativo), foi gerada a versão final do ícone do aplicativo cujo nome atribuído é SEMANTIKOS,
oriundo da palavra grega Semantikos: “significativo, marcado”, de SEMANEN, “mostrar”, realmente vinculado
a SEMA, “sinal”.
Figura 5. Ícone do App Semânticos finalizado.

(Fonte: acervo dos autores, 2013)

15

16

Rumos da Pesquisa no Design Contemporâneo: Inserção Social

Conclusão

Os resultados obtidos por meio do levantamento do referencial teórico, do grupo focal, da prototipagem em papel e do
método de produção (sob a abordagem do Design Participativo)
propiciaram a identificação de requisitos e funcionalidades, a
definição do escopo do projeto do aplicativo mobile para diferencial semântico e a construção considerando as necessidades
dos usuários (no caso do projeto do aplicativo para diferencial
semântico: os alunos, professores e profissionais de design).
Enquanto a técnica de grupo focal permitiu identificar necessidades, levantar requisitos e estabelecer funcionalidades, a
prototipagem em papel permitiu que os designers de interação
construíssem o fluxo de navegação e as interfaces do aplicativo,
discutindo a utilização de cada elemento de interface antes da
implementação. Destaca-se, também, que esse tipo de abordagem, além de permitir que usuários atuem como co-designers
no processo de elaboração do aplicativo, minimiza o ‘retrabalho’, pois o aplicativo só passa a ser implementado após testes
com os protótipos em papel e com o protótipo de alta-resolução.
Destaca-se que as próximas etapas da pesquisa incluem:
a) elaboração do protótipo de alta-resolução funcional - com
apoio dos softwares Photoshop, Illustrator e XCode; b) realização de testes de usabilidade; c) alterações necessárias verificadas por meio dos testes de usabilidade e; d) codificação final.
Cabe enfatizar que o aplicativo será disponibilizado, gratuitamente, na Apple Store e divulgado para a comunidade acadêmica e profissional de design.
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N

esta comunicação, apresento o trabalho realizado
no sentido da experimentação em torno das possibilidades de conjugação entre ensino, pesquisa e extensão universitária, a nível de graduação e pós-graduação,
no que tange a um exercício interdisciplinar que articula
design às ciências sociais, dentre elas, mais especificamente, à antropologia.
Tais experimentações vem sendo formuladas a partir de
um questionamento inicial sobre a necessidade de se perceber, praticar e transmitir o conhecimento em design e sobre design de modo a responder aos desafios apresentados
a todos nós, pela contemporaneidade.
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Nesse sentido, partindo de uma indagação sobre as
questões que os cenários contemporâneos colocam para
o design como prática e como disciplina, se desdobra em
uma investigação sobre as possibilidades de inovação em
ensino e pesquisa de design, a fim de responder de forma
criativa e significativa às conjunturas e aos contextos emergentes, com que nos defrontamos hoje.
Revisão bibliográfica

A partir de uma aproximação com as leituras que alguns pensadores de design fazem dessa temática, coaduna-se aqui com a ideia de que existe uma relação vital entre
prática, teoria, ensino e pesquisa em design (Tovey, 2011, p.
07), onde o vínculo com a pesquisa é condição de possibilidade para inovação em educação na área.
Em meio a um tal cenário, entende-se que as escolas de
design deveriam se tornar centros de inovação e incubação
para novos projetos. Nesse sentido, elas representam um
poderoso recurso social: uma vez assumido seu caráter de
agentes para a transformação social, segundo Manzini, as
escolas deveriam se posicionar como laboratórios de design
(2011, p. 11), orientando as atividades didáticas para a promoção de mudanças sociais e ambientais sustentáveis.
Para esse autor, isso é possível uma vez que se trabalhe com processos abertos e colaborativos, onde estudantes
e professores atuem em cooperação, buscando contribuir
para o enfrentamento das complexas questões que se co-
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locam nos mundos sociais contemporâneos em que vivemos e atuamos. Promovendo o envolvimento de todos, se
fomenta, assim, a responsabilidade social dos profissionais,
e o entendimento de que deveríamos assumir papéis mais
socialmente efetivos, desde o momento em que iniciamos
nossa formação profissional, e ao longo de nossa lida cotidiana em torno da atividade de projeto em design.
Nesse contexto, um tal ensino que se pretende, sobretudo, inovador, deve estar voltado para a comunicação e a
colaboração, para além dos limites disciplinares convencionais. Se entende estar centrado em torno da produção
de novos conhecimentos, o ensino termina por ser indistinguível da prática de pesquisa, onde professores, pesquisadores e estudantes são todos mediadores para a produção
de conhecimento na área.
Para Bonsiepe, isso ocorre exatamente na medida em
que se alterem as dinâmicas tradicionais de poder entre
professores e alunos (2011, p. 52), e que se leve às últimas
conseqüências a dimensão política das atividades profissionais e da educação em design (2011, p. 53).
Assumindo a significância do caráter político da atividade de design, contribuiríamos, então, para a redução dos
abismos sociais (Bonsiepe, 2007, p. 38), pensando e fazendo
design em relação às culturas e às sociedades, e assumindo, como sugere Polaine (2011, p. 41), que é preciso trazer
nossas atividades, como profissionais, pesquisadores e professores, para um discurso mais amplo e público, ocupando um lugar de fala que seja apropriado à disciplina, para
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além dos limites disciplinares convencionais, em meio ao
discurso público.
Para esse autor, apesar da retórica da transdisciplinaridade, a pesquisa em educação de design se tornou muito
convergente, desenvolvendo uma visão unilateral, ao passo que o design, enquanto profissão, reclama imaginação e
pensamento divergente. Nesse sentido, Polaine afirma que
a pesquisa em design vem falhando em instigar a imaginação pública, além de operar uma falsa distinção (2011, p.
47), que coloca em oposição prática, teoria e pesquisa.
Segundo essa formulação, mais do que lutar por validações universais, deveríamos nos proteger de proposições
genéricas e declarações universais, reconhecendo e, sobretudo, respeitando, as diferentes culturas projetuais, para
fomentar, então, a diversidade.
Nos termos de Buchanan (2007, p. 65), essa perspectiva
consiste em abandonar uma tendência atual dos pesquisadores em design pelo monismo, em nome de uma abordagem que privilegie o pluralismo das estratégias possíveis de
pesquisa, entendida aqui não como mera extração de certezas a partir de dados diversos (Krippendorff, 2007, p. 74),
mas, de forma articulada ao design - baseado, segundo esse
autor, na criação e no cultivo de incertezas - ou seja, sempre
como proposição e conjectura.
Ora, se o design é, por natureza, anti-disciplinar, como
propõe Krippendorff (2007, p. 74), deve estar pronto para
questionar e colocar tudo à prova. Assim, assumindo a variabilidade humana, os designers colocam-se em relação
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com aqueles que um dia foram entendidos como receptores,
consumidores e/ou usuários dos resultados do seu trabalho.
Agindo desse modo, ou seja, aproximando-se das pessoas, interagindo com elas, reformulam os modos através
dos quais se pratica a atividade de projeto, refletindo de
forma renovada sobre as interdependências e contradições
de natureza social implicadas no desenvolvimento de projetos de design (Bonsiepe, 2007, p. 29).
Nesse sentido, assumem que não existe atividade de
design que não esteja, desde sempre, socialmente inserida. Uma vez que se assume esse dado, se cria espaço para
que encontre lugar o que Bonsiepe propõe como o ponto
comum entre designers e cientistas, a saber, o fato de que
ambos geram novos conhecimentos, e, por isso e para isso,
procedem de forma experimental (2007, p. 28).
Fomentando um tal estado fluido (BONSIEPE, 2007, p.
26), nos protegemos, então, como sugere este autor, de formular caracterizações prematuras sobre o que seja a pesquisa em design (idem), avançando, enfim, em direção ao
desenvolvimento de pesquisas mais imaginativas, inovadoras e, por conseqüência, mais de acordo com a natureza da
própria área, se a entendemos, é claro, como uma ciência
social aplicada.
Desenvolvimento do trabalho

Percebendo como fundamental e obrigatória a vinculação entre ensino, pesquisa e extensão, e buscando experi-
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mentar um novo território a partir de onde desenvolver de
forma integrada as dimensões teóricas e práticas da atividade de projeto em design, venho formulando uma série
de propostas em torno das quais se articulam atividades
de ensino, pesquisa e extensão, e que agora pretendo comentar. Assim, nesta comunicação, proponho descrever as
experiências realizadas até agora, bem como comentar as
discussões que elas suscitam e seus desdobramentos.
Tendo sido aprovada em concurso público para professor adjunto na Escola Superior de Desenho Industrial, da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ESDI/UERJ), na
área de concentração “sociedade e história”, no final do ano
de 2011, logo no início do ano de 2012 inscrevi na UERJ
um projeto de extensão universitária, a fim de organizar,
a partir dele, as atividades para a disciplina de graduação
“Meios e métodos de representação do projeto”, bem como
identificar questões para a formulação de um subseqüente
projeto de pesquisa.
Assim, pretendia, naquele momento, extrair do diálogo
direto com as questões sociais, forjado em torno das ações
extensivas, uma agenda para o ensino e a pesquisa, que se organizasse, também, em torno de um diálogo interdisciplinar
entre o design e a antropologia, entendida aqui nos termos
de Gunn (2012), Ingold (2011 e 2013) e Lenskjold (2011).
O Observatório Etnográfico de Design e Inovação Social
surgiu, assim, como eixo central a partir de onde se pretendia organizar uma pauta comum para os três eixos – ensino, pesquisa e extensão. Em sua formulação inicial, visa-
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va contribuir para o estreitamento das relações dialógicas
entre designers e estudantes de design, a partir da ESDI/
UERJ, com o espaço urbano e cultural em que esta escola se
insere, a saber, o município do Rio de Janeiro.
Neste sentido, tinha por objetivo geral promover a troca
de conhecimento entre o campo profissional-disciplinar do
design e a sociedade, contribuindo assim para os processos
de inovação social, entendendo o design como ferramenta estratégica que deve estar a serviço do ambiente sócio-cultural.
Além disso, objetivava, também, sedimentar conhecimentos e contatos para uma possível segunda fase de ações
extensionistas, que consistia na identificação de oportunidades de projeto que envolvessem professores e alunos da
ESDI com outras instituições, no âmbito da gestão e inovação urbana e social no Rio de Janeiro.
Mas por que tematizar a cidade do Rio de Janeiro?
Primeiramente, porque o Rio de Janeiro passa hoje por
um intenso processo de transformação, dinamizado pela
iminência de grandes eventos a serem sediados na cidade,
como a Copa do Mundo de Futebol os Jogos Olímpicos, entre outros de menor porte. Em função desses eventos, a cidade sofre um processo de adaptação, que incide em todos
os setores, que envolvem desde e infra-estrutura urbana,
viária, até o legado social que se espera entregar para a cidade, passados os tais eventos.
Assim, grandes aportes de investimento vem sendo
feitos para que a cidade esteja apta a receber os eventos.
Por isso, criou-se um grande debate sobre os processos de
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transformação em andamento, que envolvem desde os comitês responsáveis pelos eventos acima identificados, até o
setor público, o setor privado e a sociedade civil.
Hoje, o Rio de Janeiro é uma cidade em obras, em construção. Uma cidade que busca se remodelar, processo que
não se restringe apenas às obras físicas que vem sendo levadas à cabo, mas, também, a discussões sobre o que seria
a vocação da cidade, seja em termos produtivos, seja em
termos culturais. Desse modo, há um sem número de debates sendo conduzidos, por diversos atores e instituições,
ao mesmo tempo em que se criam todos os dias novos canteiros de obra.
Paralelo a isso, o design, em âmbito mundial, vem tomando para si a responsabilidade de engajamento em questões complexas, tais como as que envolvem a gestão e a inovação dos espaços sócio-culturais urbanos. Nesse sentido,
existem, hoje, em diversas instituições, desde escritórios e
consultorias, até programas de pesquisa científica, projetos
e programas engajados no enfrentamento e proposição de
soluções orientadas pelo design para o endereçamento das
grandes questões urbanas e sociais. Tais projetos e programas se valem das abordagens projetuais de design como
ferramentas para a gestão e a inovação social. Dessa forma, criam espaços de diálogo entre o design, seja aquele
praticado no mercado ou o experimentado nos ambientes
acadêmicos, e a sociedade.
Percebendo a oportunidade de estreitar o diálogo entre
o campo do design e a sociedade, o projeto buscava, então,

25

26

Rumos da Pesquisa no Design Contemporâneo: Inserção Social

criar uma plataforma de observação, identificação e troca
entre a cidade do Rio de Janeiro, envolvida em um massivo
processo de renovação urbana e social, bem como coletar
informações sobre abordagens inovadoras em design.
Formada a equipe de projeto por mim, uma designer
recém-formada e quatro estudantes de graduação, iniciamos as atividades no final do primeiro semestre de 2012. O
trabalho teve início com uma indagação a respeito do próprio lugar onde nós nos reuníamos, como freqüentadores
de um mesmo ambiente de formação para atuação profissional em design, a saber, a ESDI, situada na Lapa, região
central da cidade do Rio de Janeiro.
A partir daí, realizamos uma série de exercícios entre a
observação e a descrição do que se percebia em campo e a
discussão e a imaginação de outros modos de ser para esse
lugar e a região na qual ele se insere. Esses exercícios envolveram trabalho de campo, análise estratégica e prospecção
de cenários futuros, produção de textos, diagramas e peças
gráficas, um workshop com participantes externos, e duas
exposições, montadas, a primeira, em uma feira de extensão na UERJ, e a segunda, após o workshop, nos muros da
própria ESDI, em sua face para a Rua Evaristo da Veiga.
Lugar e região entendidos aqui nos termos do antropólogo britânico Tim Ingold (2000, 2011), ou seja, o lugar não
como algo que tenha uma localização e exista no espaço,
mas, sim, como um nódulo em uma matriz de movimentos. Movimentos através dos quais as pessoas percorrem os
lugares, indo de um a outro, conformando percursos por
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onde sua vida é vivida.
Assim, segundo tal concepção, os lugares são delineados
em movimento, tomando a forma de uma malha de linhas
entrelaçadas, onde cada fio é um modo de vida e cada nó, um
lugar. Os fios sendo os percursos traçados por cada um dos
habitantes do lugar, que estão sempre se movimentando de
um lugar a outro, enquanto vivem suas vidas. Nesse sentido,
os lugares são mais do que tudo constituídos pelas histórias
que se compõem através dos percursos de seus habitantes em
torno de uma região, entendida como rede de movimentos
entre lugares. Ao longo dessas histórias de movimento, cada
lugar é um laço, e cada região uma malha entrelaçada.
Levando em consideração tais formulações, o que significaria então, para nós, acostumados a freqüentar esses
lugares em torno da escola em nossas atividades cotidianas, passar a percorrê-los em trabalho de campo? Quando se iniciaria e quando se terminaria, então, o trabalho?
Quando se estaria em campo ou fora dele, dentro ou fora
da escola? Era exatamente um tal estado de confusão que
eu buscava cultivar entre os alunos e em mim mesma, acreditando que assim estaríamos exercitando novas formas
de atenção para os lugares onde vivemos nossas vidas, em
meio a nossas atividades habituais.
Nos engajar na busca de novas formas de percepção dos
lugares onde vivemos, a fim de fazer deles, e sobretudo de
nossos percursos ao longo deles e entre eles, não apenas os
espaços por onde passamos, indo de um lugar a outro, mas,
sim, um campo de relações, a partir de onde pudéssemos
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extrair questões que alimentassem o que entendemos ser o
nosso ‘trabalho’.
Para dar início a esse trabalho, pedi que os alunos representassem graficamente, e de memória, o ambiente da
escola e seus entornos. O suporte para essa representação
deveria ser um espaço da própria escola, não previamente designado para tal fim. Observando juntos os desenhos,
percebemos o que cada um de nós lembrava, que memórias
eram suscitadas, que histórias afloravam.
Nessa ocasião, além dos desenhos, observamos juntos
um conjunto de imagens que representavam a ESDI em
uma série de situações distintas, exercício que tinha por fim
provocar nos alunos uma sensibilidade para o que constituía aquele ambiente como um lugar investido de diversos
sentidos, histórias, memórias, nem todos necessariamente
partilhados por nós ou perceptíveis para alguém que ali entrasse pela primeira vez.
Em seguida, propus que tentássemos sobrepor os desenhos àquela visão de satélite disponibilizada pelo Google
Maps, buscando encontrar pelo menos algum ponto de
conexão entre as duas camadas sobrepostas em transparência. Observando, então, o recorte proposto pela ferramenta de busca, percebemos que aquela seção, acima descrita, dava conta de uma região suficientemente grande
para apresentar variadas possibilidades para o trabalho de
campo, sendo, ao mesmo tempo, de uma extensão que é
facilmente percorrível a pé, o que viabilizaria nossas idas e
retornos ao campo, a partir da escola.
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Nesse momento, desenvolvíamos as mesmas atividades
entre os alunos, em sala de aula, e com a equipe de projeto,
em nossos encontros semanais. A partir do exercício com
os desenhos e o mapa do Google, decidimos dar início a um
trabalho de campo que se realizaria na forma de um mapeamento (Ingold, 2000, p. 219-242), o que não significava,
naquele momento, que estivéssemos empenhados em ir a
campo buscando coletar dados para a realização de algum
mapa, em um momento futuro.
Mapear a região do entorno da escola consistiria, tão somente, em realizar percursos (idem) que nos fariam passar
de um lugar (INGOLD, 2000, 2011) a outro, atividade ambientalmente situada que, nos colocando em movimento,
tinha por objetivo provocar o desvelamento de um campo
de relações e histórias que é, segundo Ingold, o que constitui propriamente um lugar.
Partimos para o mapeamento nos dividindo em grupos,
cada um deles escolhendo um lugar a partir de onde daria
início a uma série de percursos de observação. A cada encontro em sala de aula, compartilhávamos o que havia sido observado em campo e comentávamos os desenhos, as anotações, fotografias e narrativas produzidas. Enquanto íamos e
vínhamos do campo, demos início a um processo de análise
inspirado em procedimentos oriundos do design estratégico, sobretudo em sua matriz italiana (Politécnico de Milão),
alguns deles atualizados por pesquisadores brasileiros da
Escola de Design da Unisinos, no Rio Grande do Sul, como
Paulo Reyes (2010). Buscávamos então extrair questões-
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-chave que alimentassem um processo de desenvolvimento
de visões de cenários alternativos (Hunt, 2011), bem como
de projeções sobre conseqüências futuras (Disalvo, 2009) em
relação à vida nos lugares onde se realizava nosso campo.
Esses eram, sobretudo, exercícios de imaginação que
buscavam projetar outras visões sobre esses lugares, e a
partir das questões aí percebidas, configurar dispositivos
de comunicação que forjassem novas discussões, em campo. Nesse ponto, experimentamos vários meios e métodos
de representação visual, optando por aqueles que facilitassem a comunicação de nossas visões imaginadas, visões essas que desejávamos levar a campo para que os transeuntes
e demais habitantes da região pudessem nelas interferir,
criando, assim, mais discussão e levantando, novamente,
outras questões.
Trabalhar em campo, trazendo dele e a ele devolvendo
renovadas questões, foi, então, o modo através do qual ensaiamos dar início à experimentação de conjugação entre
ensino, pesquisa e extensão, no âmbito de uma proposição
interdisciplinar entre o design e a antropologia, que tomava como lugar de trabalho a região em torno da qual nós
nos formamos enquanto um grupo envolvido no exercício
da formação para atuação profissional em design.
Ao longo do primeiro período de trabalho, realizado
durante o segundo semestre de 2012, fomos e retornamos
a campo inúmeras vezes, trazendo observações e a ele retornando com provocações (Lenskjold, 2011) que dessem
margem a diálogos com os habitantes e os transeuntes, nos
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diversos lugares por onde passamos. Nesse processo, testamos diversas estratégias para fomentar um ambiente de
provocação ao diálogo em campo, que fosse facilitado por
peças gráficas desenvolvidas por nós.
Entretanto, percebemos que, mais do que criar intervenções gráficas que instigassem os passantes sobre as
questões que gostaríamos de debater, era preciso estar na
rua, junto ao material que eventualmente daria suporte
para que nos envolvêssemos em processos de comunicação.
Assim, entendemos que os prováveis desdobramentos
futuros do projeto deveriam envolver pesquisa e experimentação sobre novas formas de estar em campo, onde
os processos de observação, movimentação, descrição e
imaginação estejam conjugados a serviço da criação de
ambientes de engajamento dialógico entre nós e todos os
demais habitantes com quem partilhamos os lugares, tais
como esses, na região central do Rio de Janeiro.
É através dessas instâncias dialógicas que pretendemos,
enfim, tomar parte em processos de inovação e imaginação
(Ingold, 2000) social que conformem outras perspectivas a
partir das quais seja possível perceber e imaginar a cidade
e as formas de vida nela possíveis.
Complementarmente, encontramos também em Clarke (2011), Disalvo (2009), Gunn and Donovan (2012) e
Lenskjold (2011), e nas referências por eles fornecidas,
fontes que indicam possíveis caminhos, através dos quais
podemos continuar experimentando diferentes tipos de
engajamento crítico, através da conjugação entre design e
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antropologia, a serviço de uma proposta que re-insira o design na sociedade.
Desdobramentos e considerações finais

No ano de 2013, como desdobramento das atividades
extensionistas realizadas no ano anterior, firmamos parceria com a Agência de Redes para Juventude, organização
não-governamental que impulsiona o desenvolvimento de
projetos de jovens de comunidades ‘pacificadas’ na cidade
do Rio de Janeiro.
Ao longo de um mês, antes do início do ano letivo, 20
jovens vinculados à Agência e 20 estudantes de design desenvolveram, em colaboração, projetos de identidade visual e mapeamentos cartográficos, que deveriam atender às
demandas específicas por material de comunicação visual
dos projetos liderados pelos jovens ‘agenciados’.
Nessa ocasião, pudemos experimentar aplicar, em uma
situação específica, algumas dos experiências realizadas
em 2012, seja no projeto de extensão, seja em sala de aula,
com os alunos da disciplina “Meios e métodos de representação do projeto”. Esse foi, então, um passo fundamental
para que se colocasse em teste a proposta formulada um
ano antes.
Buscando aprofundar a reflexão sobre as interações
possíveis entre design e antropologia, a nível da pós-graduação, no primeiro semestre de 2013, ministrei no Programa
de Pós-Graduação em Design da ESDI (PPDESDI/UERJ), a
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disciplina “Tópicos especiais em teoria e crítica do design:
diálogos interdisciplinares entre design e antropologia”.
Dando seqüência à reflexão sistemática sobre as temáticas
envolvidas nas propostas aqui descritas, em parceria com
Barbara Szaniecki, ministro, no segundo semestre deste
mesmo ano, ainda no PPDESDI/UERJ, a disciplina “Design
e cidade: projetos, processos e possíveis”.
A fim de aprofundar a reflexão sobre o que temos realizado nos ambientes de ensino e extensão, em parceria com
a antropóloga Karina Kuschnir, professora e pesquisadora
do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a designer Barbara Szaniecki, professora e pesquisadora na ESDI/UERJ, criamos
o Laboratório de Design e Antropologia, que, a partir deste
ano de 2013, concentrará nossos esforços de ensino, pesquisa e extensão no sentido da experimentação em torno
de uma abordagem sinergética entre antropologia e design,
tal como esta, aqui comentada.
Com isso, esperamos contribuir para o desenvolvimento de novos parâmetros a partir dos quais se constituam
estratégias de pesquisa e ensino de design ancoradas em
profundo diálogo e compreensão engajada com os diversos
modos de vida em sociedade, dentre os quais encontra espaço, também, a atividade de design. Dessa forma, buscamos também testar e compartilhar modos alternativos de
conectar o ensino e a pesquisa em design com as questões
emergentes do mundo em que vivemos.
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DESIGN PARA A DIVERSIDADE
CULTURAL NA ESCOLA

Dra. Rita Aparecida da Conceição Ribeiro, Dra.
Anderson Antônio Horta, Doutorando
PPGDesign Design – Universidade do Estado de Minas Gerais
PPGDesign Design – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

O

trabalho apresenta uma discussão acerca do design voltado para a diversidade cultural, enfatizando sua aplicabilidade na construção do mobiliário para escolas
infantis. Trata-se do projeto de pesquisa atualmente em andamento - Educação, Sustentabilidade e Diversidade Cultural na
Escola, financiado pelo acordo CAPES-FAPEMIG, que pretende criar uma linha de mobiliário que transmita os conceitos de
diversidade cultural para escolas da rede pública.
Nossa proposta aqui é discutir as interfaces intangíveis
do design como instrumento de conscientização e mobilização social, a partir da transformação social que se configura nesse início do século XXI. Para isso, tomamos como
ponto de partida a discussão dos conceitos de identidade e
diversidade cultural.
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Não provavelmente um mero acidente histórico que a
palavra “pessoa”, em sua acepção primeira, queira dizer
máscara. Mas, antes, o reconhecimento do fato de que todo
homem está sempre e em todo lugar, mais ou menos consciente, representando um papel... É nesses papéis que nos
conhecemos uns aos outros; é nesses papéis que nos conhecemos a nós mesmos. Em certo sentido, e na medida em
que esta mascara representa a concepção que formamos
de nós mesmos _ o papel que nos esforçamos por chegar
a viver _ esta máscara é nosso mais verdadeiro eu, aquilo
que gostaríamos de ser. Ao final a concepção que temos de
nossa personalidade. Entramos no mundo como indivíduos, adquirimos um caráter e nos tornamos pessoas. (GOFFMAN, 2005, p. 27)
Uma vez estando inseridos num ambiente institucional,
seja qual for a posição ocupada pelo indivíduo nesse contexto, os comportamentos sociais passam portanto, por um
tipo de moldagem. Aquilo que resulta das experiências individuais se combina aos estímulos e regras institucionais
ou adequadas ao papel ali desempenhado pelo indivíduo,
viria então a ser fator constituinte da própria personalidade e do caráter de cada pessoa.
O meio social pode então ser encarado como um cenário repleto de signos pelos quais os indivíduos se reconhecem e se expressam, estabelecendo, para os demais, e para
sua própria percepção, representações de si mesmos. Essas
representações são reproduzidas pelos diversos grupos sociais nos quais os indivíduos se inserem e se reconhecem. E
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uma das ações mais diretas na construção desses cenários
sociais é aquela exercida pelo design.
Estimular de maneira direta e intencional o convívio e
as interações entre as diferenças naturalmente coexistentes
dentro do ambiente das escolas, principalmente em se tratando de pessoas em início de formação, que são as crianças
às quais o presente projeto se dirige, pode gerar indivíduos
mais capazes de conviver, lidar e aceitar de maneira mais
natural a diversidade. O papel do design nesse sentido se
faz claro na medida em que tratamos a própria definição do
que vem a ser sua atividade, em combinação com os fatores
de formação de identidade e desenvolvimento humanos.
Design é o equacionamento simultâneo de fatores sociais, antropológicos, ecológicos, ergonômicos, tecnológicos e econômicos, na concepção de elementos e sistemas
materiais necessários à vida, ao bem estar e a cultura do
homem (BARROSO, NETO, 1981 p. 73).
A presente definição coloca o design como atividade
intimamente ligada aos comportamentos sociais, e indica
como sua ação pode ir além da simples promoção do consumo pela beleza, ou mesmo das soluções técnicas puras e
simples. Trata-se de uma área do conhecimento que tem
poder de influência e estímulo, assim como de expressão,
sobre os papeis desempenhados pelos indivíduos em suas
funções sociais.
Compreendemos que uma das funções do design é propor novas formas de se perceberem as distinções sociais,
mas tratando-as de forma igualitária, quebrando precon-
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ceitos. A ideia de universalização do ensino público, por
vezes é compreendida como nivelamento. No entanto, cada
vez mais percebemos as diferenças entre as pessoas e compreendemos que elas devem sim, ser percebidas e tratadas
sem preconceitos. A questão do preconceito já começa a se
revelar nos primeiros contatos das crianças na escola. Nesse
momento é que surgem os apelidos que, por vezes, marcam
negativamente o crescimento e acreditamos, baseando-nos
nas teorias aqui apresentadas de forma compacta de artigo,
que o design pode e deve interferir para a construção de objetos que constituam um ambiente escolar capaz influenciar positivamente o comportamento das crianças e demais
envolvidos na educação de base, ajudando a promover uma
maior aceitação das diferenças.
No contexto da criança e de uma escola para todos, a
concepção de abertura e de flexibilidade desses ambientes
precisa ser repensada, se acreditamos em espaços educacionais democráticos, que contemplem cada criança em sua
especificidade. Do contrário, corre-se o risco de reproduzir
os mesmos modelos e processos de ensino aprendizagem
que a escola vem adotando tradicionalmente, a partir de
práticas pedagógicas muitas vezes excludentes, que podem
ser exercidas mesmo com ouso de ambientes informatizados inovadores.(MELLO et. ali, 2004)
A discussão acerca da diversidade cultural é cada vez
mais permeada pelo entendimento dos processos sociais
que movem nossa sociedade. A questão da experiência, da
influência dos aparatos midiáticos, a quebra de barreira
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pela internet e a constante transição das identidades são
questões que estão presentes durante todo o tempo no cotidiano escolar, porém, geralmente ou são ignoradas, ou tratadas como se fossem assuntos que ocorressem em outros
espaços que não o da escola.
As novas visões acerca da diversidade cultural fazem
com que entendamos que, cada vez mais é necessária a sua
permanente discussão, visto que as transformações sociais
vêm acontecendo de maneira rápida e irrevogável.
Transformações no cotidiano e a constituição de
novas identidades culturais

Acreditamos que as diversas possibilidades de análise do
processo social cada vez mais levam em conta a experiência
cotidiana. Milton Santos nos chama atenção para a dimensão
espacial do cotidiano, configurada a partir dos novos papéis
desempenhados pela informação e comunicação em todos os
aspectos da vida social. Nada fazemos hoje que não seja a partir dos objetos que nos cercam. (SANTOS, 2002, p. 321).
Michel Maffesoli (1998) também enfatiza a necessidade
de se considerar as formas simbólicas que permeiam o cotidiano. O dia a dia, segundo o autor, é composto por um
sistema reticular em que todos os eventos, ações, relações,
objetos, mesmo os mais banais, fazem parte, conjuntamente, da concretização da experiência. Da mesma forma,
Milton Santos (2002, p. 315) aponta o aspecto fundamental
da análise do cotidiano para o entendimento das relações
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entre os lugares e o território: “Impõe-se, ao mesmo tempo,
a necessidade de, revisitando o lugar no mundo atual, encontrar os seus novos significados. Uma possibilidade nos
é dada através da consideração do cotidiano”.
Assim, a apropriação dos bens simbólicos, que agora passam a ser consumidos em grande escala, propicia o estabelecimento de novas relações de gosto e o surgimento de padrões de
comportamento inspirados por tais produtos. Néstor Garcia
Canclini (1999) aponta a transformação no processo de apropriação cultural realizada sob a influência da mídia:
A mídia chega para ‘incumbir-se da aventura, do folhetim, do mistério, da festa, do humor, toda uma zona malvista
pela cultura culta’, e incorporá-la à cultura hegemônica com
uma eficácia que o folclore nunca tinha conseguido. O rádio
em todos os países latino-americanos e, em alguns, o cinema
levam à cena a linguagem e os mitemas do povo que quase
nunca a pintura, a narrativa nem a música dominantes incorporavam. Mas ao mesmo tempo induzem outra articulação do popular com o tradicional, com o moderno, com a
história e com a política. (CANCLINI, 1999, p. 259).
A disseminação massiva dos produtos midiáticos possibilita o surgimento de novas formas de fruição cultural.
Novos hábitos se difundem e padrões vão se configurando a partir de interesses que se estabelecem pelos produtos
como a música, o vestir e modos de falar. O desenvolvimento das sociedades urbanas permeadas pela mídia vai levar
a novas formas de relações, ou territorializações. A mídia
cria novos territórios:
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Isso se dá porque os fluxos informacionais criam novas
polarizações, substituindo assim fluxos de matéria como
organizadores dos sistemas urbanos e da dinâmica espacial. Ora, com a velocidade e o desaparecimento das distâncias através dos meios de comunicação, outro espaço vai se
instaurando, de outra ordem, não material. (MARCONDES
FILHO, 1996, p. 165).
O estabelecimento de uma nova ordem cultural implica
na necessidade de uma discussão acerca do termo cultura.
O termo, desde seu surgimento, contém uma série de usos
que complexificam seu entendimento. Raymond Williams
(2007) ao discutir as suas origens, apresenta uma discussão
sobre as peculiaridades que ele envolve:
Entre línguas, assim como no interior delas, o leque e
a complexidade de sentidos e referências indicam tanto a
diferença de posição intelectual quanto algum obscurecimento ou sobreposição. Essas variações, de qualquer espécie, envolvem necessariamente visões alternativas das
atividades, relações e processos que essa palavra complexa
indica. A complexidade, vale dizer, não está, afinal, na palavra mas nos problemas que as variações de uso indicam
de maneira significativa. (WILLIAMS, 2007, p. 122-123).
Portanto, ao analisar uma determinada cultura estamos descrevendo e talvez reescrevendo ações que já são significativas para outros indivíduos, que produzem, recebem
e interpretam tais ações no seu cotidiano. O estudo da cultura, por essa abordagem é mais um processo de interpretação, do que um processo de classificação e quantificação,
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como na antropologia descritiva. Assim Thompson (2002)
define a concepção simbólica da cultura como
Cultura é o padrão de significados incorporados nas
formas simbólicas, que inclui ações, manifestações verbais e objetos significativos de vários tipos, em virtude dos
quais os indivíduos comunicam-se entre si e partilham
suas experiências concepções e crenças. A análise cultural
é, em primeiro lugar e principalmente, a elucidação desses padrões de significado, a explicação interpretativa dos
significados incorporados às formas simbólicas. (THOMPSON, 2002, p. 176).
Os fenômenos culturais estão sujeitos, portanto, à interferência de diversos fatores históricos, sociais, espaciais.
Pela proximidade estabelecida pelos meios de comunicação
de massa e atualmente também pela internet, as culturas
se misturam, se interpenetram e novas culturas surgem
de seus contatos e influenciam as identidades. Esse é um
processo que se desenvolve cada vez mais cedo em nossa
sociedade. O convívio de crianças com os aparatos midiáticos como a televisão, o cinema e a internet, possibilitam
à elas um acesso aos valores simbólicos por eles disseminados que influenciam, às vezes diretamente, seus gostos e
entendimento do mundo que as cerca.
A chamada globalização produziu nas sociedades modernas mudanças constantes, rápidas e permanentes. Mudanças que promoveram também a transformação das
relações de tempo e espaço. Uma das consequências desse
processo seria o desalojamento do sistema social, ou seja, a
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extração das relações sociais dos contextos locais de interação e sua reestruturação ao longo de escalas indefinidas de
espaço-tempo.
O sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado;
composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas. Correspondentemente, as identidades que compunham as paisagens
sociais ‘lá fora’ e que asseguravam nossa conformidade
subjetiva com as ‘necessidades’ objetivas da cultura, estão
entrando em colapso, como resultado de mudanças estruturais e institucionais. O próprio processo de identificação,
através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático.
(HALL, 2005, p. 12).
No final do século XX, portanto, surge de um outro sujeito, denominado por Stuart Hall como o sujeito pós-moderno,
que transita entre as diversas escalas espaço-temporais. Assim, o sujeito concebido anteriormente como uma só identidade está se fragmentando, composto não de uma, mas de
várias identidades, por vezes contraditórias. A identidade
torna-se uma “celebração móvel”, formada e transformada
continuamente em relação aos sistemas culturais que nos
rodeiam, possibilitando que o sujeito assuma formas diferentes, em diferentes momentos. Não existe mais um “eu”
único. A identidade conforma-se a partir dos vários papéis
sociais que cabem ao indivíduo representar: na família, no
trabalho, com o grupo de amigos, associações, etc.
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A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao invés disso, à medida em
que os sistemas de significação e representação cultural se
multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade
desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com
cada uma das quais poderíamos nos identificar - ao menos
temporariamente. (HALL, 2005, p. 13).
Canclini (1999), da mesma forma, nos chama a atenção
para a exigência de uma mudança no olhar sobre as identidades a partir da noção de interculturalidade:
[...] A maioria das situações de interculturalidade se
configura, hoje, não só através das diferenças entre culturas
desenvolvidas separadamente, mas também pelas maneiras desiguais com que os grupos se apropriam de elementos
de várias sociedades, combinando-os e transformando-os.
Quando a circulação cada vez mais livre e freqüente de pessoas, capitais e mensagens nos relaciona cotidianamente
com muitas culturas, nossa identidade já não pode ser definida pela associação exclusiva a uma comunidade nacional.
O objeto de estudo não deve ser, então, apenas a diferença,
mas também a hibridização. (CANCLINI, 1999, p. 165-166).
O autor ressalta que hoje, as identidades são permeadas por uma hibridização de significados, que possibilitam
a convivência de tradições iconográficas nacionais (festas
juninas, por exemplo) e daquelas criadas pela cultura de
massa (black music, por exemplo). Para o autor, a discussão
acerca das identidades e da cidadania deve levar em conta
os modos diversos com que estas se recompõem e nos de-
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siguais circuitos de produção, comunicação e apropriação
da cultura.
Estudar o modo como estão sendo produzidas as relações
de continuidade, ruptura e hibridização entre os sistemas
locais e globais, tradicionais e ultramodernos, do desenvolvimento cultural é, hoje, um dos maiores desafios para se
repensar a identidade e a cidadania. Não há apenas co-produção, mas também conflitos pela co-existência de etnias e
nacionalidades nos cenários de trabalho e de consumo; daí
as categorias de hegemonia e resistência continuarem sendo
úteis. Porém, a complexidade dos matizes destas interações
demanda também um estudo das identidades como processos de negociação, na medida em que são híbridas, dúcteis e
multiculturais. (CANCLINI, 1999, p. 175).
As mudanças nas relações de força, a hegemonia norte-americana na produção cultural massiva, a flexibilização
das relações sociais e familiares, a transformação nos relacionamentos, tudo isso contribui para a fragmentação do
modelo identitário em circulação até os anos 90 do século
passado. No século XXI, cada vez mais as identidades se
configuram a partir de referenciais simbolicamente constituídos, que por vezes, encontram-se distantes espaço temporalmente, mas que interferem diretamente no cotidiano
das pessoas, seja pelo aparato informacional, seja pelos
produtos da mídia.
As identidades transitam por fronteiras, nem sempre
demarcadas de maneira clara, pois os limites se confundem e as referências se misturam. A identidade conforma-
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-se a partir dos vários papéis sociais que cabem ao indivíduo representar: seja nas relações familiares, no trabalho,
com o grupo de amigos e outras mais.
As fronteiras são justamente esses lugares de ‘contradições incomensuráveis’. O termo não indica um local topográfico fixo entre outros locais fixos (nações, sociedades,
culturas), mas uma zona intersticial de deslocamento e
desterritorialização, que conforma a identidade do sujeito hibridizado. Em vez de descartá-la como insignificante,
zona marginal, estreita faixa de terra entre lugares estáveis,
queremos sustentar que a noção de fronteira é uma conceituação mais adequada do local ‘normal’ do sujeito pós-moderno. (GUPTA; FERGUSON, 2000, p. 45).
Portanto, as novas identidades que emergem dos diversos
processos sociais podem se caracterizar das maneiras mais
diferentes, seja por gostos, por afinidades musicais, por times de futebol, por profissões, religiões, identidade sexual,
determinadas a partir das relações que se estabelecem nas
diversas instâncias onde os sujeitos transitam e por vezes,
promovem novas associações. Um torcedor de futebol pode,
ao mesmo tempo, ser fã de culinária grega e militar numa associação de bairro. Em cada momento ele possui uma identidade que o agrega a determinado grupo social, mas todas as
identidades pertencem a ele ao mesmo tempo.
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A diversidade cultural se espelha
nas novas identidades

Termos como multiculturalismo, diáspora, cruzamento
de fronteiras, nomadismo, hibridização, miscigenação, e sincretismo remetem à ideia de mobilidade entre os diferentes
territórios da identidade. Silva (2000) afirma que tais movimentos contribuem para subverter o sentido essencialista da
identidade, contrastando com o processo que tenta fixá-las,
conformando-as dentro de uma ideologia hegemônica, processos que evidenciam a dinâmica da produção da identidade e da diferença. As identidades que se formam a partir
desses processos não constituem integralmente nenhuma
das identidades originais, embora guardem traços destas.
Da mesma maneira, o estabelecimento da diferença enquanto conceito pode ser construído de forma negativa por meio da exclusão ou marginalização daqueles que são
percebidos como “o outro”, ou pode ser interpretado como
fonte de diversidade, sendo assim enriquecedor, como
podemos perceber em alguns movimentos sociais que se
contrapõem aos constrangimentos da norma e celebram a
diferença (black is beautiful), em contraposição à lógica do
racismo, que remete à diferença “o outro” que é de uma cor
que não a minha. Gomes (2006) ressalta que a diferença é
também a base sobre a qual se funda o discurso da identidade comunitária, ressaltando-se características distintivas do grupo em relação a outro. “Sublinhar um nível de
diferença significa que, a despeito do infinito patamar de
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diferenciação possível, um limite será privilegiado, aquele
que distingue o grupo dos demais” (GOMES, 2006, p. 60).
De acordo com Silva (2000), o desejo de acesso privilegiado dos diferentes grupos aos bens sociais traduz-se na
afirmação da identidade e na enunciação da diferença. Assim, identidade e diferença estão estreitamente ligadas ao
poder. O poder estabelece as normas de diferenciação, que
trata de incluir ou excluir, estabelecer fronteiras, classificar
e normalizar as relações entre os grupos sociais.
A afirmação da identidade e a marcação da diferença
implicam, sempre, as operações de incluir e de excluir.
Como vimos, dizer ‘o que somos’ significa também dizer ‘o
que não somos’. A identidade e a diferença se traduzem, assim, em declarações sobre quem está incluído e quem está
excluído. Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções entre o que fica dentro e o que
fica fora. A identidade está sempre ligada a uma forte separação ‘nós’ e ‘eles’. Essa demarcação de fronteiras, essa separação e distinção, supõem e, ao mesmo tempo, afirmam
e reafirmam relações de poder. ‘Nós’ e ‘eles’ não são, neste
caso, simples categorias gramaticais, mas evidentes indicadores de posições-de-sujeito fortemente marcadas pelas
relações de poder. (SILVA, 2000, p. 82).
À globalização contínua do espaço e da cultura de massas contrapõem-se em pequenas escala as culturas locais.
Fruto de tradições, mas ao mesmo tempo, fortemente influenciadas pela cultura de massas, as manifestações locais, ainda que de forma globalizada, assumem feições dis-
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tintivas em cada local, de acordo com o comportamento do
seu povo. Assim, o hip-hop de Belo Horizonte se diferencia
daquele de São Paulo, que também se diferencia dos grupos de Nova York. A utilização dos espaços pelos grupos
também se diferencia na forma de apropriação e percepção
destes. As identidades se comunicam, aproximando-se e
distanciando-se de acordo com a experiência. A diversidade caracteriza as relações sociais e convoca novas percepções destas relações que se estabelecem.
O futuro dos Estados, e de suas novas e necessárias instituições, está ligado à compreensão da diversidade. Essa
nova realidade fractalizou-se em milhões de novos sujeitos.
Alterou os endereços do que era global e do que era local.
Surgiu o ‘glocal’. Através da tecnologia digital, ele alterou
as barreiras entre produtores e consumidores. Surgiram os
‘prosumidores’, que produzem enquanto consomem, e consomem enquanto produzem.
Praticamos a diversidade como direito à identidade e
como forma de criar, como reconhecimento radical da alteridade, da presença legítima do que não alcançamos, mas
do que nos faz conhecer e cultivar a nossa própria cultura.
(GIL, 2007, p. 4).
A diversidade cultural e as novas identidades são refletidas no design e influenciam sua concepção. Esse novo pensamento permeia as diversas camadas sociais e vem sendo
incorporado nas instituições. Pensar na diversidade cultural, significa, entre outros fatores, respeitar as diferenças.
No convívio escolar, nos primeiros anos de vida da crian-
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ça, os valores sociais são internalizados. Faz-se necessário,
portanto, incorporar o conceito de diversidade cultural já
nessas práticas. E o design pode ter um papel fundamental
nesse processo.
Diversidade cultural e formação
escolar: o papel do design

A educação multicultural pretende enfrentar o desafio
de manter o equilíbrio entre a cultural local, regional, própria de um grupo social ou minoria étnica, e uma cultura
universal patrimônio hoje da humanidade. A escola que se
insere nessa perspectiva procura abrir os horizontes de seus
alunos para a compreensão de outras culturas, de outras
linguagens e modos de pensar, num mundo cada vez mais
próximo, procurando construir uma sociedade pluralista e
interdependente. Ela é ao mesmo tempo uma educação internacionalista, que procura promover a paz entre povos e
nações, e uma educação comunitária, valorizando as raízes
locais da cultura, o cotidiano mais próximo onde a vida de
cada um se passa. (GADOTTI, 1992, pág.21).
Canen e Xavier (2011) propõem dois eixos de ação para
o desenvolvimento de ações de formação continuada em
uma perspectiva multicultural. O primeiro eixo visa trabalhar a articulação dos conteúdos didático-pedagógico-curriculares ao olhar multicultural, analisando as tensões
entre universalismo e relativismo, homogeneização e pluralismo, bem como questionando e desafiando narrativas
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que constroem preconceituosamente a identidade do “outro”. (CANEN e XAVIER, 2011, pág.644).
O segundo eixo proposto por Canen e Xavier (2011) que
visa “ o trabalho com os saberes docentes e com os professores como pesquisadores em ação com o desenvolvimento
da identidade docente e da identidade institucional da escola
como uma organização multicultural”. Para além do ensino, o espaço da escola também deve refletir o pensamento
da diversidade, como apontado no documento de Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, publicado
pelo Ministério da Educação e Desporto em 1998:
O espaço na instituição de educação infantil deve propiciar condições para que as crianças possam usufruí-lo em
benefício do seu desenvolvimento e aprendizagem. Para tanto, é preciso que o espaço seja versátil e permeável à sua ação,
sujeito às modificações propostas pelas crianças e pelos professores em função das ações desenvolvidas. Deve ser pensado e rearranjado, considerando as diferentes necessidades de
cada faixa etária, assim como os diferentes projetos e atividades que estão sendo desenvolvidos. (MEC, 1998, pág.69).
Portanto o emprego das capacidades do design na construção de mobiliário e dos espaços na escola se mostra de
grande valia para a promoção intencional da interação
dentro do ambiente institucional, nesse caso em específico
o ambiente escolar, já que se pode obter, por meio de seus
resultantes, o estímulo e a celebração da diversidade.
Pois, numa perspectiva globalizante, não podemos entender o processo de ensino-aprendizagem sem considerar
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o meio no qual as pessoas estão inseridas. A partir dessa
visão passamos a considerar a importância do mobiliário
na representação da diversidade para as crianças, considerando a importância do design nesse processo.
A estruturação do espaço, a forma como os materiais estão organizados, a qualidade e adequação dos mesmos são
elementos essenciais de um projeto educativo. Espaço físico, materiais, brinquedos, instrumentos sonoros e mobiliários não devem ser vistos como elementos passivos, mas
como componentes ativos do processo educacional que refletem a concepção de educação assumida pela instituição.
Constituem-se em poderosos auxiliares da aprendizagem.
Sua presença desponta como um dos indicadores importantes para a definição de práticas educativas de qualidade
em instituição de educação infantil. (MEC, 1998, pág. 68).
Dessa maneira acreditamos que os objetos que compõem o local onde são educadas as crianças influencia o
próprio processo de aprendizado, entendendo portanto, a
necessidade de projetos e pesquisas em design que promovam a integração entre as crianças, possibilitando maior
interação entre elas e com os professores, e também criar,
com essas mesmas peças, um ambiente instigante, que
aguce a curiosidade das crianças, inclusive na percepção
dos conceitos de diversidade, que podem ser trabalhados a
partir da projetação dos móveis e ambientes.
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Considerações finais

Com a presente formulação podemos concluir que
o emprego das capacidades do design ao tema se mostra
de grande valia para a promoção intencional da interação
dentro do ambiente institucional, nesse caso em específico
o ambiente escolar, já que se pode obter, por meio de seus
resultantes, o estímulo e a celebração da diversidade.
Pensar os aspectos intangíveis do design constitui-se
uma necessidade premente, visto que as transformações
sociais, os novos consumos e processos de fruição dos produtos seguem parâmetros, cada vez mais intangíveis.
Ao voltarmos nossa atenção para as crianças, pensando
no design como uma ferramenta que pode promover a diversidade cultural, acreditamos que a responsabilidade do
designer nos processos de transformação social não se restringe apenas ao projeto, mas inicia-se no ato de pensar as
diferenças, buscando formas de demonstrar no projeto que
ser diferente, é ser humano.
Na concepção de projetos voltados para a criança que
respeitem a diversidade cultural, emerge o potencial transformador e educador do design, que não distingue raças,
tamanhos ou credos, que é voltado para o ser humano em
todas as suas facetas. Somos quem projetamos.
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O

campo da Ergonomia, ao longo dos últimos 70 anos,
tem se desenvolvido enquanto ciência, bem como
promovido a inserção de métodos ergonômicos capazes de colaborar para a melhoria dos postos de trabalho,
de produtos e de interfaces interacionais. Podemos considerar que o estudo da Ergonomia é um aliado, especialmente para os cursos de Engenharia, Desenho Industrial e
Saúde Ocupacional.
Para as Engenharias a contribuição tem sido, principalmente, quanto aos estudos das posturas assumidas e seus
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aspectos biomecânicos, diretamente relacionados a produtividade e saúde ocupacional. Para o Desenho Industrial a
ênfase se dá no campo da cognição, desenvolvimento de interfaces, usabilidade e ergonomia do produto. Para a Saúde Ocupacional, o enfoque está relacionado aos efeitos das
atividades laborais nos sistemas musculoesqueletais, além
dos aspectos psicossociais.
Pelas definições da Associação Brasileira de Ergonomia
(ABERGO) (2000), Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) (2000) e do International Ergonomic Association (IEA) (2000), Ergonomia ou Fatores Humanos é:
[...] uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas, e à aplicação de teorias, princípios,
dados e métodos a projetos a fim de otimizar o bem estar
humano e o desempenho global do sistema.
Segundo Couto (2013), “[...] do ponto de vista subjetivo,
qualidade de vida traduz o grau em que as pessoas se sentem competentes para atuar física, emocional e socialmente, julgando suas vidas dignas de serem vividas”.
Além do bem-estar dos trabalhadores, a ergonomia objetiva também a economia, correspondendo ao desempenho de todo o sistema. Em contrapartida, o setor de gestão
associa a Ergonomia à saúde e segurança ocupacionais, e
não ao desempenho organizacional. É importante ressaltar
que, as melhorias nas condições de trabalho geram benefícios também no volume e flexibilidade da produção, qualidade ou custo operacional e prazo de entrega (DUL; NEU-

59

60

Rumos da Pesquisa no Design Contemporâneo: Inserção Social

MANN, 2009, apud GOUVEIA, 2012 p. 17).
Segundo Smyth (2003 apud GOUVEIA, 2012 p. 18) a
ergonomia pretende maximizar a eficiência dos recursos
humanos e minimizar a exposição à fatores de risco, assegurando a segurança do trabalhador.
Atualmente muitas ferramentas auxiliam os ergonomistas nas atividades de análise e medição dos postos de
trabalho, com enfoque em diversas áreas do corpo humano. Geralmente, as ferramentas, são oriundas de órgãos
públicos de âmbito nacional ou internacional, ambientes
acadêmicos e empresas de atuação na área da ergonomia.
O presente projeto visa à organização de 12 ferramentas
ergonômicas, considerando suas aplicações, referências e
histórico, bem como a elaboração de uma demonstração
de aplicação das mesmas. Após o cumprimento das diversas etapas processuais que incluem, tradução, automação e
validação das ferramentas, essas serão disponibilizadas livremente no sítio eletrônico do Laboratório de Ergonomia
Anamaria de Moraes (LaErg).
Iida (1995) identificou que a ergonomia sofreria a expansão para o setor de serviços, deste modo, podemos dizer
que a disponibilização das ferramentas poderá despertar o
beneficiamento de outros profissionais além dos ergonomistas. Espera-se que a sociedade usufrua das ferramentas,
aprendendo como manuseá-las, e dessa maneira avaliar e
produzir projetos mais adequados e eficazes; produzindo
evitando quaisquer problemas de saúde e perdas relacionadas à produção.
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Desenvolvimento

Para o desenvolvimento do projeto, foi necessário primeiramente buscar e identificar as ferramentas de análise
ergonômica disponíveis, utilizando-se da internet e literatura como fontes de pesquisa. Os principais ambientes
eletrônicos visitados foram disponibilizados por entidades
vinculadas a governos e instituições profissionais, para que
fossem extraídas informações com caráter mais confiáveis
e de qualidade superior aos encontrados em outros tipos de
ambientes eletrônicos. Finalizada a etapa de busca e identificação das ferramentas, iniciou-se a etapa de tradução
para o português do material encontrado, uma vez que a
maioria do material encontrado estava no idioma inglês.
Na sequência, iniciou-se a etapa de automação das ferramentas em planilhas, utilizando o software Microsoft Excel. Na planilha o usuário poderá usufruir de equações e
cálculos facilitados pela inserção das funções matemáticas
previamente definidas, tendo em vista que bastará ao usuário da ferramenta inserir os dados nas células das equações
e o resultado da equação será calculado automaticamente.
Para a organização e apresentação das ferramentas foram
definidos alguns parâmetros prévios: cada ferramenta será
composta de duas partes: capa, que introduz o assunto, incluindo as informações sobre sua aplicabilidade e a planilha
da ferramenta, que apresenta o passo-a-passo de seu uso e
os campos requeridos que deverão ser preenchidos. Devido
à existência de ferramentas que possuem parâmetros pré-
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-definidos, que auxiliam na análise das diferentes áreas do
corpo, definiu-se que as mesmas seriam separadas em três
macro áreas: análise do corpo inteiro, análise das costas e
análise dos membros superiores. Para identificar cada ferramenta com seu respectivo grupo de análise, definiu-se
que cada área terá uma cor específica, identificada na capa
da ferramenta. Por exemplo: as ferramentas de análise do
corpo inteiro serão identificadas na capa com a cor verde.
Partindo do princípio que as ferramentas são gratuitas e serão disponibilizadas de forma online, foi definido
que elas poderão ser compartilhadas com outros usuários;
então serão inseridas nas capas das ferramentas a marca
do Creative Commons1 (2013) com licença de Atribuição.
Segundo o Creative Commons, a licença de Atribuição
“permite que os usuários distribuam, remixem, adaptem
ou criem obras derivadas, mesmo que para uso com fins
comerciais, contanto que seja dado crédito pela criação original”. Estando as ferramentas prontas, elas devem passar
por testes de validação para atestar que elas podem ser disponibilizadas para uso efetivo e compartilhamento.
Método

O método utilizado para o desenvolvimento deste projeto foi baseado no estudo de Baker e Whalen (2013) Survey
1 Creative Commons: Organização sem fins lucrativos, que permite o
compartilhamento e o uso da criatividade e do conhecimento através de
licenças jurídicas gratuitas.
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of Trade Study Method for Practical Decision-making elaborado pela NASA Independent Verification & Validation
(IV&V) Facility (2013). O método NASA (Figura 1) de projetos foi organizada em forma de funil de decisões, apoiada
nos Trade Studies, que é um conjunto de atividades utilizadas para identificar a melhor solução técnica a ser empregada em relação a um grupo de outras opções; a ferramenta
de análise de decisão pode ser aplicada quando:
• houver mais de uma possível ação de curso;
• cada resultado tiver uma consequência que pode ser
avaliada;
• custo, planejamento e desempenho variáveis devem
ser mensurados.
O Trade Studies promove meios efetivos para o encaminhamento do estudo por meio de documentação do processo de tomada de decisão, permitindo a rastreabilidade e
repetibilidade do processo.
As ferramentas de análise ergonômica (Figura 2) podem
ser utilizadas não somente por profissionais de ergonomia,
mas também podendo usufruir delas engenheiros de todas
as áreas, médicos do trabalho, designers e projetistas em geral. Tendo em vista a abrangência de profissões que podem
ser permeadas pela ergonomia, é importante para empresas
e/ou profissionais contarem com a possibilidade de uso das
ferramentas para avaliarem: postos de trabalho, cadeias produtivas e processos de desenvolvimento de produtos.
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Figura 1: Para cada etapa de identificação e validação, outros métodos são requeridos.

(Fonte: adaptado de BAKER e WHALEN, 2013)
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Figura 2: fichamento de 12 ferramentas, constituindo parte dos conteúdos a
ser disponibilizado pelo LaErg.

Fichamento de Ferramentas Ergonômicas

1

Nome da Ferramenta: Rastreio de Elevação
– LaErg FATEA © 2013 v. 1.2
Desenvolvido por/ano: TLV, adotado pela American
Conference Governmental Industrial Hygienists / 1995-2004.
Adaptado de: ACGIH TLV Screening Tool for Lifting de
Thomas E. Bernard and ACGIH® v. 1.1 29/12/06 © 2006
Adaptado por: Laboratório de Ergonomia
Anamaria de Moraes (LaErg) FATEA

Proposta: identificação do peso adequado e seguro para
elevação em diferentes condições baseado na frequência
de elevação, durações e colocação do objeto.
Fatores considerados de risco nas desordens
musculoesqueléticas: frequências, duração e altura da elevação,
distância horizontal percorrida, posturas forçadas, posturas da carga
sobre a cabeça, elevação utilizando apenas uma das mãos, cargas
instáveis, e condições ambientais (calor e umidade elevada).
Regiões do corpo analisadas: Lombar.
A ferramenta pode ser aplicada em: qualquer
ambiente onde há elevação de objetos.
Para quem foi desenvolvida a ferramenta: usuários em geral.
Equipamento necessário para utilizar a
ferramenta: escalas, fita métrica e cronômetro.
Tempo necessário de análise de um
trabalho típico: menos de 1 hora.
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Fichamento de Ferramentas Ergonômicas

2

Nome da Ferramenta: Checklist de Zona de
Cautela – LaErg FATEA © 2013 v. 1.0
Desenvolvido por/ano: Washington State’s
Department of Labor and Industries / s. d.
Adaptado de: Washington State’s
Department of Labor and Industries
Adaptado por: Laboratório de Ergonomia
Anamaria de Moraes (LaErg) FATEA

Proposta: controlar a exposição a riscos de distúrbios
musculoesqueléticos no local de trabalho usando uma
ferramenta de triagem para as atividades de trabalho típicas para
encontrar empregos que têm um grau suficiente de risco.
Fatores considerados de risco nas desordens
musculoesqueléticas: movimentos repetitivos, força de
levantamento, força de empurrar/puxar, força de preensão,
posturas estranhas, duração da tarefa, e vibração.
Regiões do corpo analisadas: pescoço, ombros,
mão, pulso, braço, costas e pernas.
A ferramenta pode ser aplicada em:
fabricação em geral, construção e saúde.
Para quem foi desenvolvida a ferramenta: usuários em geral.
Equipamento necessário para utilizar a
ferramenta: fita métrica e cronômetro.
Tempo necessário de análise de um trabalho típico: 1-2 horas.
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Fichamento de Ferramentas Ergonômicas

3

Nome da Ferramenta: Checklist de Zona
de Risco – LaErg FATEA © 2013 v. 1.0
Desenvolvido por/ano: Washington State’s
Department of Labor and Industries / desconhecido.
Adaptado de: Washington State’s
Department of Labor and Industries
Adaptado por: Laboratório de Ergonomia
Anamaria de Moraes (LaErg) FATEA

Proposta: fornecer uma avaliação regulatória para a
realização de avaliações de risco em trabalhos que foram
identificados como trabalhos de zonas de perigo.
Fatores considerados de risco nas desordens
musculoesqueléticas: movimentos repetitivos, força de
levantamento, força de empurrar/puxar, força de preensão,
posturas estranhas, duração da tarefa, e vibração.
Regiões do corpo analisadas: pescoço, ombros,
mão, pulso, braço, costas e pernas.
A ferramenta pode ser aplicada em:
fabricação em geral, construção e saúde.
Para quem foi desenvolvida a ferramenta: usuários em geral.
Equipamento necessário para utilizar a ferramenta: nenhum.
Tempo necessário de análise de um trabalho típico: 1-2 horas.
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Fichamento de Ferramentas Ergonômicas

4

Nome da Ferramenta: Índice de Tensão no
Trabalho – LaErg FATEA © 2013 v. 1.0
Desenvolvido por/ano: J. S. Moore e A. Garg (1995)
American Industrial Hygiene Journal 56:443-58.
Adaptado de: © Professor Alan Hedge,
Cornell University, Setembro, 2001.
Adaptado por: Laboratório de Ergonomia
Anamaria de Moraes (LaErg) FATEA

Proposta: proporcionar um método de avaliação relativamente simples
de riscos concebido para avaliar o nível de risco de um trabalho para o
desenvolvimento de uma doença nas extremidades distais superiores.
Fatores considerados de risco nas desordens
musculoesqueléticas: força de levantamento, força de
empurrar/puxar, postura estranha, repetição, duração.
Regiões do corpo analisadas: mãos, pulsos, antebraços e cotovelos.
A ferramenta pode ser aplicada em: tarefas manuais repetitivas
intensivas (montagem de pequenas partes, inspeção, frigoríficos,
costura embalagem, digitação, processamentos de dados, e
trabalhos de movimento altamente repetitivos da mão).
Para quem foi desenvolvida a ferramenta: usuários em geral.
Equipamento necessário para utilizar a ferramenta: cronômetro.
Tempo necessário de análise de um trabalho típico: 1-2 horas.
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Fichamento de Ferramentas Ergonômicas

5

Nome da Ferramenta: Ferramenta de Administração da
Segurança e Saúde Ocupacional – LaErg FATEA © 2013 v. 1.0
Desenvolvido por/ano: Occupational Health and
Safety Administration (OSHA) / desconhecido.
Adaptado de: Occupational Health and
Safety Administration (OSHA)
Adaptado por: Laboratório de Ergonomia
Anamaria de Moraes (LaErg) FATEA

Proposta: proporcionar uma ferramenta básica de rastreio que
identifique áreas de potenciais riscos de problemas musculoesqueléticos
ou para quando um problema musculoesquelético for reportado
ao empregador; fornecer uma forma para que os empregadores
cumpram com a exigência OSHA em tarefas de terminais de vídeo.
Fatores considerados de risco nas desordens
musculoesqueléticas: repetição, força, contato de tensão,
posturas estranhas e vibração; repetição, postura estranha.
Regiões do corpo analisadas: articulações e corpo
total; pescoço, ombros, mão, pulso, braço e perna.
A ferramenta pode ser aplicada em: trabalhos que
possam causar algum problema musculoesquelético ou
com fatores de risco particulares (manuseio de material,
fabricação em massa, linha de montagem, fabricação em geral
e construção); tarefas que usem terminal de vídeo (VDT).
Para quem foi desenvolvida a ferramenta: usuários em geral.
Equipamento necessário para utilizar a ferramenta:
transferidor; questionário checklist de terminal de vídeo.
Tempo necessário de análise de um trabalho típico:
menos de 30 minutos; menos de 30 minutos.
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Fichamento de Ferramentas Ergonômicas

6

Nome da Ferramenta: Checklist Ergonômico
Rápido – LaErg FATEA © 2013 v. 1.0
Desenvolvido por/ano: Peter Buckle e Guangyan Li / 1998.
Adaptado de: Quick Ergonomic Checklist
(QEC) © University of Surrey
Adaptado por: Laboratório de Ergonomia
Anamaria de Moraes (LaErg) FATEA

Proposta: fornecer uma ferramenta fácil de usar e prática
para avaliar as exposições físicas e prever o risco para distúrbios
musculoesqueléticos relacionados ao trabalho.
Fatores considerados de risco nas desordens
musculoesqueléticas: movimentos repetitivos, força de levantamento,
força de empurrar/puxar, posturas estranhas, duração da tarefa, e vibração.
Regiões do corpo analisadas: pescoço, ombro,
mão, pulso, braço, costas e pernas.
A ferramenta pode ser aplicada em: tarefas com movimentação
manual, tarefas repetitivas, tarefas estáticas, tarefas dinâmicas,
sentado e em pé (adequada para todas as indústrias).
Para quem foi desenvolvida a ferramenta: profissionais
formados em ergonomia e usuários gerais.
Equipamento necessário para utilizar a ferramenta:
questionário para empregado, escala de peso, dinamômetro.
Tempo necessário de análise de um
trabalho típico: menos de 1 hora.
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Fichamento de Ferramentas Ergonômicas

7

Nome da Ferramenta: Planilha de Avaliação Rápida
de Corpo Inteiro – LaErg FATEA © 2013 v. 1.0
Desenvolvido por/ano: Hignet, S., McAtammey, L., Rapid Entire
Body Assessment (REBA), Applied Ergonomics, 2000, 31, 201-205.
Adaptado de: Rapid Entire Body Assessment
(REBA) ©2013 Neese Consulting, Inc.
Adaptado por: Laboratório de Ergonomia
Anamaria de Moraes (LaErg) FATEA

Proposta: desenvolver um sistema de análise postural sensível ao risco
músculoesquelético em uma variedade de postos de trabalho, que se
baseia em avaliações específicas do segmento do corpo com planos
de movimentos específicos, usando um sistema de pontuação para a
atividade muscular incluindo estática, dinâmica, mudança rápida ou
posturas instáveis, e fornecer um referencial para urgência da ação.
Fatores considerados de risco nas desordens
musculoesqueléticas: posturas estranhas, carga/
força, acoplamento, nível de atividade.
Regiões do corpo analisadas: tronco, pescoço,
pernas, joelhos, braço e antebraço, pulsos.
A ferramenta pode ser aplicada em: postos de trabalho com
uma gama de frequências, envolvendo muitas regiões do corpo, em
pé ou sentado ou combinação (adequada para todas as indústrias).
Para quem foi desenvolvida a ferramenta: usuários em geral.
Equipamento necessário para utilizar a
ferramenta: planilha, transferidor, escala.
Tempo necessário de análise de um
trabalho típico: menos de 1 hora.
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Fichamento de Ferramentas Ergonômicas

8

Nome da Ferramenta: Planilha RULA – LaErg FATEA © 2013 v. 1.0
Desenvolvido por/ano: L. McAamney e E. N. Corlett / 1992.
Adaptado de: Rapid Upper Limb Assessment
(RULA) - Cornell University 1996
Adaptado por: Laboratório de Ergonomia
Anamaria de Moraes (LaErg) FATEA

Proposta: investigar a exposição a fatores de risco para distúrbios
dos membros superiores e fornecer um método de triagem rápida
da população trabalhadora para que os resultados possam ser
mais amplos, avaliação ergonômica mais versátil, ao mesmo tempo
eliminando a necessidade de equipamento de avaliação.
Fatores considerados de risco nas desordens
musculoesqueléticas: repetição, posições estranhas/
estáticas, força, tempo trabalhado sem pausa.
Regiões do corpo analisadas: braço, antebraço,
pulsos, tronco, pescoço e pernas.
A ferramenta pode ser aplicada em: postos de trabalho com
uma gama de freqüências, envolvendo muitas regiões do corpo, em
pé ou sentado ou combinação (adequada para todas as indústrias).
Para quem foi desenvolvida a ferramenta: usuários profissionais.
Equipamento necessário para utilizar a ferramenta: nenhum.
Tempo necessário de análise de um trabalho típico: 1-2 horas.
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Fichamento de Ferramentas Ergonômicas

9

Nome da Ferramenta: Índice de Tensão
Moore-Garg – LaErg FATEA © 2013 v. 1.3
Desenvolvido por/ano: J. Steven Moore and Arun Garg, The
Strain Index: A proposed method to analyze jobs for risk of distal
upper extremity disorders; Am. Ind. Hyg. Assoc. J. 56:443-458, 1995.
Adaptado de: Strain Index Moore- Garg de
Thomas E. Bernard v. 1.2 1/11/01 © 2001
Adaptado por: Laboratório de Ergonomia
Anamaria de Moraes (LaErg) FATEA

Proposta: proporcionar um método de avaliação relativamente simples
de riscos concebido para avaliar o nível de risco de um trabalho para o
desenvolvimento de uma doença nas extremidades distais superiores.
Fatores considerados de risco nas desordens
musculoesqueléticas: força de levantamento, força de
empurrar/puxar, postura estranha, repetição, duração.
Regiões do corpo analisadas: mãos, pulsos, antebraços e cotovelos.
A ferramenta pode ser aplicada em: tarefas manuais repetitivas
intensivas (montagem de pequenas partes, inspeção, frigoríficos,
costura embalagem, digitação, processamentos de dados, e
trabalhos de movimento altamente repetitivos da mão).
Para quem foi desenvolvida a ferramenta: usuários em geral.
Equipamento necessário para utilizar a ferramenta: cronômetro.
Tempo necessário de análise de um trabalho típico: 1-2 horas.
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Fichamento de Ferramentas Ergonômicas
Nome da Ferramenta: Análise de Fadiga Muscular
de Rodgers – LaErg FATEA © 2013 v. 2.1
Desenvolvido por/ano: Suzanne Rodgers / 1978-1992.
10 Adaptado de: Rodger’s Muscle Fatigue Assessment
de Thomas E. Bernard v. 2.0 12/29/06 © 2006
Adaptado por: Laboratório de Ergonomia
Anamaria de Moraes (LaErg) FATEA
Proposta: proporcionar um método de avaliação das exigências
psicológicas de uma tarefa contra critérios publicados de níveis aceitáveis
de consumo de oxigênio para o corpo inteiro ou parte superior do corpo.
Fatores considerados de risco nas desordens
musculoesqueléticas: fadiga.
Regiões do corpo analisadas: pescoço, ombro, mão,
pulso, braço, costas, pernas, cotovelo e joelhos.
A ferramenta pode ser aplicada em: trabalhos que requeiram
alta freqüência e duração, e com posturas inadequadas.
Para quem foi desenvolvida a ferramenta: usuários em geral.
Equipamento necessário para utilizar a ferramenta: nenhum.
Tempo necessário de análise de um trabalho típico: 1-2 horas.
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Fichamento de Ferramentas Ergonômicas
Nome da Ferramenta: Ferramenta de Estimativa de Força
de Compressão das Costas – LaErg FATEA © 2013 v. 1.2
Desenvolvido por/ano: Donald S. Bloswick / 2000.
11 Adaptado
de: Thomas E. Bernard v. 1.1 2/17/02 © 2002
Adaptado por: Laboratório de Ergonomia
Anamaria de Moraes (LaErg) FATEA
Proposta: proporcionar uma ferramenta de rastreio que
pode ser usada para obter uma percepção prematura para
as forças de compressão localizadas nas costas ao executar
tarefas de manipulação manual do material e deve ser usada
para identificar áreas de preocupação em potencial.
Fatores considerados de risco nas desordens
musculoesqueléticas: carga, postura,
frequência, duração e posições estáticas.
Regiões do corpo analisadas: parte superior e inferior das costas.
A ferramenta pode ser aplicada em: tarefas
de manipulação manual de material.
Para quem foi desenvolvida a ferramenta: usuários em geral.
Equipamento necessário para utilizar a ferramenta: nenhum.
Tempo necessário de análise de um trabalho típico: 1 hora.
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Fichamento de Ferramentas Ergonômicas
Nome da Ferramenta: ACGIH® TLV® para
Atividade Manual – LaErg FATEA © 2013 v. 1.6
Desenvolvido por/ano: TLV, adotado pela American
12 Conference Governmental Industrial Hygienists/2001.
Adaptado de: v. 1.5 2/17/02 © 2002 Thomas E. Bernard and ACGIH®
Adaptado por: Laboratório de Ergonomia
Anamaria de Moraes (LaErg) FATEA
Proposta: fornecer uma ferramenta geral de base que possa
ser utilizada pelo profissional de saúde e segurança para
determinar a segurança do trabalho no que se refere a trabalho
repetitivo, esforço, período de descanso/recuperação e demandas
de trabalho na região das mãos durante as atividades.
Fatores considerados de risco nas desordens
musculoesqueléticas: repetição, duração,
força, descanso/recuperação, e cargas.
Regiões do corpo analisadas: pulso e mãos.
A ferramenta pode ser aplicada em: qualquer tarefa
que requeira uso da mão e dedos; atividades realizadas
em pé e com atividades manuais dinâmicas.
Para quem foi desenvolvida a ferramenta: usuários em geral.
Equipamento necessário para utilizar a ferramenta: nenhum.
Tempo necessário de análise de um
trabalho típico: menos de 30 minutos.
(Fonte: adaptado de AIHA ERGONOMIC COMMITTEE, 2013)
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Considerações Finais

A expectativa é de que as ferramentas ergonômicas, objeto desta pesquisa, quando expostas em seu ambiente virtual,
possam despertar significativamente o interesse das pessoas
pelos conceitos da Ergonomia. A maneira sistemática e organizada como foram tratadas as diferentes etapas processuais
de tradução, diagramação, automação, classificação, validação e permanente acompanhamento dos conteúdos que
serão oferecidos pelo LaErg em seu sítio eletrônico. Adicionando ao método empregado pode-se, também, considerar
a credibilidade das fontes empregadas, estabelecendo uma
relação de confiabilidade nos recursos oferecidos.
Espera-se que as ferramentas tragam benefícios aos interessados, mas que seja alertado aos futuros usuários, que
o uso exclusivo das ferramentas não garantem a efetividade das soluções indicadas, havendo a necessidade de outras
análises próprias de cada assunto estudado, aumentando a
confiabilidade dos resultados.
Os conteúdos oferecidos, de forma online, serão de acesso gratuito, havendo a possibilidade de compartilhamento,
adaptação e a criação de novos recursos, estes preconizados
pela Creative Commons. O LaErg também estabelece uma
política própria para uso das ferramentas e seus conteúdos,
devendo ser de conhecimento dos usuários do ambiente
virtual no qual se insere.
Pretende-se, num futuro próximo, que o LaErg, por
meio de pesquisas de satisfação, possa melhorar e ampliar
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a oferta dos conteúdos ajudando a ergonomia a se difundir
na sociedade de maneira consistente e efetiva.
Agradecimentos
Ao CNPq pelas concessões das bolsas: 1441512012-0 e
1161792013-9, CAPES e FATEA.
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A

s grades curriculares dos cursos técnicos e superiores incluem o estágio curricular como pré-requisito
para que o estudante tenha direito de receber sua
certificação ao final do curso. Para Bianchi et. al. (2003), a
atividade de estágio pode trazer imensos benefícios para a
aprendizagem e para a melhoria do ensino e contribui de forma positiva tanto para os alunos quanto para as empresas.
Por se tratar de um tema tão importante, diversas pesquisas no contexto científico já foram desenvolvidas sobre
o assunto. A maioria delas concentra estudos na área da
Educação que tratam dos desafios da formação do docente
no ensino presencial e à distância durante a atividade de
estágio. Outros estudos discutem a prática do estágio nas
demais áreas como Serviço Social, Biomedicina, Odontologia e Comunicação.
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Mesmo com toda essa diversidade de produção científica, ainda se percebe uma carência nas investigações sobre as abordagens de estágio promovidas pelas instituições
de ensino, em especial na área de moda. Segundo Roesch
(2005) e Leite & Brandão (1999), a maioria das instituições
de ensino tem dificuldade de aproximar o conhecimento
acadêmico para as práticas do dia-a-dia das empresas e
permanecem voltadas para dentro de seus interesses.
Diante disso, esta pesquisa tem como proposta a apresentação de um modelo estratégico para conduta de estágio
na área de moda em ambiente acadêmico com simulação
de ações de trabalho semelhantes das empresas do setor
de confecção. O método proposto trata-se de um estudo de
caso realizado em uma instituição pública de ensino na região norte do Paraná, com cursos técnico e de tecnologia na
área de moda. Como resultado final pretende-se apresentar
instrumentos para o controle e o acompanhamento das atividades de estágio em ambiente acadêmico, pautados nos
parâmetros conceituais do ciclo PDCA e das diretrizes do
planejamento e gerenciamento de obras do modelo OPCA.
Regulamentação do estágio curricular
O aprimoramento das competências e habilidades está
condicionado ao desenvolvimento e ao exercício de atividades práticas, viabilizadas por meio do estágio. O Art. 1º do
Regulamento dos Estágios dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e dos Cursos de Graduação
da UTFPR (2008, p. 2) estabelece que:
Estágio como previsto na Lei nº 11.788, de 25.09.2008 é
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ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho
produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial
e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade
profissional da educação de jovens e adultos.
Segundo a Cartilha Esclarecedora sobre a Lei do Estágio do Ministério do Trabalho e Emprego (2008, p. 9), a
contratação de estagiários pode ser feita por pessoas jurídicas de direito privado; órgãos da administração pública
direta, autárquica e fundacional de qualquer dos poderes
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios
e; profissionais liberais de nível superior desde que registrados em seus respectivos conselhos.
As unidades concedentes de estágio devem ainda proporcionar condições suficientes para que o estudante alcance nível de aprendizagem social, profissional e cultural, oferecendo instalações físicas adequadas e seguras
para o desempenho das tarefas diárias de trabalho, além
do acompanhamento de funcionário do quadro pessoal da
empresa com formação ou experiência profissional na área
de conhecimento específica para orientar e supervisionar o
aluno no exercício das atividades.
Teoria × prática

Um dos grandes desafios na formação de novos profis-
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sionais é estabelecer uma sustentação entre “teoria e prática” que seja coerente tanto para a abordagem acadêmica
quanto para o contexto mercadológico. Atualmente, muitas teorias são aplicadas em atividades práticas no trabalho
das empresas. Dentre elas, podemos destacar a “sustentabilidade” como uma das principais tendências articuladas
no mercado. Para Vezzoli e Manzini (2002, p. 17), “o papel
do design industrial pode ser sintetizado como a atividade
que, ligando o tecnicamente possível com o ecologicamente
necessário, faz nascer novas propostas que sejam social e
culturalmente apreciáveis”.
A maior parte das empresas se preocupa em relacionar
práticas sustentáveis no “desenvolvimento de produto”.
Mas apenas isso não é suficiente. Segundo Feghali e Dwyer
(2006, p. 105), o desenvolvimento de um produto, seja ele
da linha de produção ou não, exige também “o emprego de
métodos de pesquisa semelhantes aos usados para melhorar um produto existente”, ou até mesmo, criar um novo.
Quanto a esse aspecto, Munari (1981, p. 20 e 21) contextualiza a “metodologia projetual” como sendo “uma série de
operações necessárias, dispostas por ordem lógica, ditada
pela experiência”, com objetivo de se atingir o melhor resultado com o menor esforço.
De acordo com Araújo (1996, p. 209 e 210), “a organização da produção mais adequada à montagem de determinado produto é um aspecto fundamental e dela depende o
rendimento do processo”. Dessa maneira, conhecimentos
referentes aos “sistemas de produção” também devem ser
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estudados e aplicados para promover melhorias na área do
design.
A adequada aplicação dessas bases teóricas depende
ainda de outro aspecto bastante importante que é a organização da estrutura física do ambiente de trabalho. Quanto a isso, Ribeiro (1994) e Silva (1994) reportam à filosofia
“5S”, que é um conjunto de cinco conceitos (seiri = senso de
utilização ou descarte; seiton = senso de arrumação; seiso
= senso de limpeza; seiketsu = senso de saúde ou higiene;
e shitsuke = senso de autodisciplina) capazes de modificar
o humor, o ambiente de trabalho, a maneira de conduzir as
atividades rotineiras e as atitudes pessoais e profissionais
daqueles que os praticam.
Conceitos do ciclo PDCA e do planejamento e
gerenciamento de obras (OPCA)

Werkema (1995) define o ciclo PDCA como “um método
gerencial de tomada de decisões para garantir o alcance das
metas necessárias à sobrevivência de uma organização”.
Campos (1994) considera fundamental a aplicação do ciclo
PDCA para gerenciar a rotina de trabalho nas empresas.
As etapas que compõem esse ciclo são o Planejamento (P
– Plan); a Execução (D – Do); a Verificação (C – Check); e a
Atuação Corretiva (A – Action). Segundo Machado (2007),
na etapa de Planejamento são estabelecidas as metas e as
formas de alcançá-las. Para a etapa de Execução as tarefas
planejadas na etapa anterior são colocadas em prática e é
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necessário iniciativa, educação e treinamento. Já na etapa
de Verificação os dados coletados na etapa de Execução são
utilizados na comparação entre o resultado conquistado e
a meta delineada. Por fim, na etapa de Atuação Corretiva
acontecem as ações de acordo com o resultado obtido.
Para Souza & Abiko (1997), o planejamento e gerenciamento de obras se projeta em um conjunto de ações para
atingir um resultado claramente definido, com o uso de um
modelo denominado por Neaime (2011) como OPCA (Organização, Planejamento, Controle e Aperfeiçoamento das
Atividades). Nesse modelo é possível estabelecer a organização para execução do trabalho, a tomada de decisões, o
alocamento de recursos, a integração e coordenação dos esforços de todos os envolvidos, a garantia da boa comunicação entre as pessoas, a conscientização dos envolvidos para
o cumprimento de prazos, a hierarquia da função do gerente, o estabelecimento de um referencial para controle e a
definição de uma diretriz para o trabalho. Os autores ainda
consideram que para a aplicação das técnicas de planejamento é preciso levar em consideração “os fatores humanos
envolvidos, permitindo-lhes, por meio de aprendizados e
da transmissão de ordens em linguagem clara, maior autonomia e compreensão das atividades executadas”.
O estágio em ambiente acadêmico

A Instrução Normativa Conjunta 03/2011 – PROGRAD/
PROREC (2011, p. 1) descreve que os “estágios obrigatórios
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devem ser realizados nas áreas de formação do estudante”
e que os horários em que serão desenvolvidas as atividades
“não podem coincidir com os horários das aulas em que o
estudante está matriculado”.
Alguns alunos, em especial de cursos técnicos, encontram maiores dificuldades para conseguirem o estágio por
dois motivos: o primeiro deles pela possibilidade das aulas
ocorrerem em horário de funcionamento das empresas –
e o segundo pela faixa etária, pois apesar de não ser uma
regra, grande parte das empresas acaba dando preferência
para o recrutamento de estagiário que tenha completado
maioridade.
Para contornar essa situação, as instituições de ensino promovem ações no sentido de oferecer vagas de estágio nas academias. Contudo, essa iniciativa se depara com
barreiras que considera questionável a condução do estágio curricular em ambiente acadêmico. Uma delas seria o
fato das instituições de ensino não apresentarem condições
suficientes para proporcionar as práticas diárias existentes
nas indústrias, o que comprometeria o aprimoramento das
competências e habilidades do aluno durante a atividade
de estágio.
O Art. 11 do Regulamento dos Estágios dos Cursos de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio e dos Cursos
de Graduação da UTFPR (2008, p. 3) estabelece que:
O estágio será realizado em organizações públicas, privadas ou do terceiro setor, que apresentem condições de proporcionar experiência prática na área de formação do estu-
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dante, ou desenvolvimento sócio cultural ou científico, pela
participação em situações de vida e de trabalho no seu meio.
Mesmo sob foco de algumas contestações, observa-se
que não há nenhuma restrição que impeça que o estágio
curricular seja desenvolvido em instituição de ensino, desde que a mesma atenda os parâmetros estabelecidos no regulamento. Araújo (1996, p. 24) salienta que para o bom
funcionamento de uma empresa é necessário que a mesma
possua boa estrutura organizativa, sendo fundamental que
“as comunicações funcionem bem; os níveis de coordenação sejam bem definidos; as funções do pessoal sejam precisas, embora com adequado grau de flexibilidade e; existam
normas de funcionamento e procedimentos na empresa”.
Metodologia

Este trabalho consiste em um estudo de caso, com abordagem qualitativa e observação participativa. Segundo Yin
(2005), “a vantagem de estudos de caso realizados pela coleta de dados a partir da observação participante é a oportunidade de se perceber a realidade do ponto de vista de
alguém de “dentro” do estudo de caso para proporcionar
um retrato acurado do fenômeno analisado”.
O objeto de estudo foi delimitado, geograficamente, em
uma universidade pública, na cidade de Apucarana, região
norte do Paraná, em que foi implantado processo de recrutamento de alunos do curso técnico de nível médio para o
desenvolvimento de atividades de estágio curricular.
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Ficou acordado em termo de compromisso firmado entre a instituição e o aluno o cumprimento de 4 horas diárias
em cinco dias da semana – totalizando carga horária de 20
horas semanais – sem comprometer as atividades regulares de ensino. Também foi indicado um docente da área
específica para assumir o papel de supervisor de estágio do
aluno, respeitando o que estabelece a Lei nº 11.788/2008.
De acordo com Severino (2007, p. 31), “a extensão se torna exigência intrínseca do ensino superior em decorrência
dos compromissos do conhecimento e da educação com a
sociedade”. Assim, o docente responsável optou por viabilizar o estágio junto a um projeto de ação de extensão à
comunidade interna do câmpus, procurando atender duas
prerrogativas: desenvolver um produto que comportasse a
necessidade dos servidores no transporte de pequenas cargas e direcionar o uso de matérias-primas doadas por empresas que se acumulavam nos espaços físicos.
Para que o docente/supervisor pudesse avaliar o nível
de aprendizado do aluno/estagiário e assim desenvolver
uma observação participativa, foram utilizadas tabelas de
controle e de acompanhamento das atividades do aluno/estagiário, elaboradas a partir das diretrizes conceituais do
ciclo PDCA e do planejamento e gerenciamento de obras
(modelo OPCA).
Resultados

O modelo estratégico de conduta de estágio na área de

Rumos da Pesquisa no Design Contemporâneo: Inserção Social

moda em ambiente acadêmico proposto neste estudo se
apóia nas ferramentas do ciclo PDCA e do planejamento e
gerenciamento de obras (OPCA). Como estratégia produtiva para a sua viabilização, o primeiro passo tomado foi
a proposição de um instrumento com a descrição de todas
as tarefas que deveriam ser cumpridas ao longo da semana
pelo aluno/estagiário (Tabela 1). Essas tarefas foram classificadas em dois tipos denominadas como “atividades regulares” e “atividades de projeto”.
Tabela 1: Distribuição semanal das tarefas de estágio.

Atividades
regulares

Tipo

Tarefas

Seg

Ter

Programação de bordados
e operação de máquinas de
bordado e costura

X

X

Manutenção de equipamentos
de bordado computadorizado

X

Atividades
de projeto

Sex

X

X

X

X

X

X

X

X

Organização e limpeza do
laboratório de bordado e
armazenamento dos materiais
de consumo
Produção de sacolas
retornáveis
(projeto de extensão)

Qui

X

Atendimento aos alunos em
trabalhos e atividades extraclasse
Assistência ao professor em
sala durante as aulas

Qua

X

*Obs.: preenchido pelo docente/supervisor.
(Fonte: Dos autores, 2012)
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A construção desse primeiro instrumento (Tabela 1) faz
uso das bases de organização e de planejamento do modelo
OPCA e das diretrizes da etapa P (Plan) do ciclo PDCA, que
segundo Machado (2007), estabelece as metas e as formas
de como elas podem ser alcançadas. A classificação dessas
atividades e a distribuição de como elas deveriam ser cumpridas ao longo da semana permitiram ao aluno/estagiário
entender sobre a importância do planejamento nas práticas
de trabalho.
Para correlacionar a proposta das atividades do projeto
de extensão com uma situação prática dentro de uma empresa, o docente/supervisor orientou o aluno/estagiário a
associar o processo como uma realidade para o mercado,
conforme demonstrado na Tabela 2.
Tabela 2: Simulação de cadastro para atendimento de demanda de cliente/empresa.

Cliente/Empresa

Universidade Tecnológica Federal do Paraná –
Câmpus Apucarana

Público alvo

Servidores internos e colaboradores
terceirizados

Produto a ser
desenvolvido

Sacola retornável

Quantidade

250 peças

Prazo de execução

6 meses

*Obs.: preenchido pelo docente/supervisor.
(Fonte: Dos autores, 2012)

O aluno/estagiário demonstrou maior compromisso so-
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bre suas atribuições ao considerar as informações sob essa
ótica, já que era imprescindível atingir a meta de produção
no prazo estipulado. Conforme as considerações de Roesch (2005), experiências desse tipo acabam por ensinar os
alunos a terem mais comprometimento nas suas tarefas, a
se relacionar mais com os clientes e a entender melhor o
funcionamento dos procedimentos dentro de uma organização corporativa.
O projeto de ação de extensão tinha por objetivo alcançar a produção de 250 unidades de sacolas retornáveis em
um prazo máximo de seis meses. Dessa maneira, foi necessário estabelecer um cronograma (Tabela 3) para o aluno/
estagiário visualizar o fechamento de cada etapa do processo produtivo durante esse período.
Tabela 3: Cronograma específico para produção de sacolas retornáveis.
Atividades
Corte
Bordado
Costura

Out/2012 Nov/2012 Dez/2012 Fev/2013

Mar/2013 Abr/2013

X
X

X
X

X

Revisão

X

X
X

Estoque

X
*Obs.: preenchido pelo docente/supervisor.
(Fonte: Dos autores, 2012)

No modelo OPCA, Souza & Abiko (1997) relatam que
“uma obra é um empreendimento temporário executado
para criar um produto ou serviço único”. Sua duração pode
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ser variável e o seu planejamento depende de uma programação com prazos pré-estabelecidos para o cumprimento
das etapas. A organização das informações na Tabela 3 sob
essa ótica proporcionou a aplicação do conceito de controle
do modelo OPCA no desenvolvimento de todas as etapas
para a produção das sacolas retornáveis em uma escala
maior, o que condicionou o uso mais constante dos equipamentos de laboratórios da instituição de ensino.
Esse instrumento permitiu ainda a abordagem das diretrizes da etapa de Execução (Do) do ciclo PDCA, em que
as tarefas planejadas na etapa anterior são colocadas em
prática, havendo a necessidade de iniciativa, educação e
treinamento tanto da parte do aluno/estagiário quanto da
parte do docente/supervisor.
O aluno/estagiário também recebeu orientações do docente/supervisor de como teorias aprendidas em sala de
aula poderiam, estrategicamente, ser aplicadas nas atividades práticas do estágio (Tabela 4). O preenchimento dessa
tabela era feito pelo próprio aluno/estagiário em discussão
conjunta com o docente/supervisor.
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Tabela 4: Aplicação da teoria junto à prática.
Estágio

Atividades
regulares

Prática

Teoria

Quando aplicou?

Programação
de bordados
e operação de
máquinas de
bordado e costura

Desenvolvimento
de produto
Sistema de
produção

Quando precisava
fazer os exercícios
específicos
repassados pelo
professor

Manutenção de
equipamentos
de bordado
computadorizado

5S

Quando tinha que
limpar e lubrificar
as máquinas
de bordado
computadorizado

Atendimento
aos alunos em
trabalhos e
atividades extraclasse

Desenvolvimento
de produto
Metodologia
projetual
Sistemas de
produção

Quando precisava
ajudar os alunos a
fazer os trabalhos
fora do horário de
aulas

Assistência ao
professor em sala
durante as aulas

Desenvolvimento
de produto
Metodologia
projetual
Sistemas de
produção

Quando
precisava auxiliar
o professor
a atender os
alunos e tirar suas
dúvidas nas aulas

5S

Quando tinha
que deixar o
laboratório
de bordado
preparado e limpo
antes das aulas

Sustentabilidade
Sistemas de
produção
5S

Quando o
professor pediu
para aproveitar
matérias-primas
encostadas e
confeccionar
sacolas para serem
distribuídas

Organização
e limpeza do
laboratório
de bordado e
armazenamento
dos materiais de
consumo

Atividades
de projeto

Produção de
sacolas retornáveis
(projeto de
extensão)

*Obs.: preenchido pelo aluno/estagiário com acompanhamento do docente/supervisor.
(Fonte: Dos autores, 2012)
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Para Tracz & Dias (2013), é através do estágio que os
alunos conseguem perceber ou dar maior importância aos
conteúdos ministrados em sala de aula. A relação entre o
conhecimento que promove o espírito crítico deve ser feita,
segundo os autores, sob a supervisão de um docente, pois é
nessa condição que o aluno se torna capaz de fazer a ligação
entre o saber e o fazer, sendo a atividade de estágio um treinamento para o estudante vivenciar o que tem aprendido
nos meios acadêmicos.
Com base nas considerações dos autores, a estratégia
para a aplicação da teoria sobre a prática – promovida por
meio do preenchimento da Tabela 4 – construiu um canal
de diálogo entre o aluno/estagiário e o docente/supervisor.
Nas informações da Tabela 4 percebe-se ainda o uso dos
conceitos da etapa de Verificação (Check) do ciclo PDCA,
em que os dados coletados na etapa de Execução são utilizados na comparação entre o resultado conquistado e a
meta delineada.
Por fim, também era importante considerar neste estudo os apontamentos do aluno/estagiário com relação à sua
expectativa diante da atividade de estágio desenvolvida na
instituição de ensino. Assim, foi apresentada uma tabela
para o aluno/estagiário preencher sem sofrer nenhuma interferência por parte do docente/supervisor (Tabela 5). Esse
instrumento tinha como foco levantar as considerações individuais do aluno/estagiário, observando as principais dificuldades encontradas e o nível de aprimoramento de suas
competências e habilidades ao final da atividade de estágio.
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Tabela 5: Diagnóstico de desempenho do aluno/estagiário.
Durante o período
em que...

Dificuldades
que encontrei

Competências
que adquiri

Habilidades
que adquiri

Precisava fazer
os exercícios
específicos
repassados pelo
professor

Tinha medo de
fazer errado e o
professor ficar
chateado com o
meu desempenho

Entendi a utilizar
mais o software e
entender melhor
como o bordado é
feito na máquina

Passei a fazer
os programas
e operar as
máquinas de
bordado mais
rápido

Tinha que limpar
e lubrificar
as máquinas
de bordado
computadorizado

No começo, não
sabia a quantidade
certa e às vezes
colocava muito ou
pouco óleo

Aprendi que
precisa lubrificar
corretamente
para a máquina
funcionar direito

Passei a controlar
melhor a
quantidade
de óleo que a
máquina precisava

Precisava ajudar
os alunos a fazer
os trabalhos fora
do horário de
aulas

Não entendia
direito o que os
alunos queriam
fazer

Procurei prestar
mais atenção para
ver se entendia
o que os alunos
queriam fazer

Passei a ensinar os
alunos a lembrar
como mexer no
software e operar
as máquinas

Precisava auxiliar
o professor
a atender os
alunos e tirar suas
dúvidas nas aulas

Tinha vergonha de
ensinar e falar com
os alunos

Aprendi com o
professor que
era importante
ter método para
ensinar as coisas

Comecei a me
expressar melhor
com as pessoas e
perder a vergonha

Tinha que deixar
o laboratório
de bordado
preparado e limpo
antes das aulas

Ficava frustrado
de ver os alunos
bagunçarem tudo
o que eu tinha
arrumado antes

Aprendi que o
serviço rende
mais quando o
ambiente está
organizado e
limpo

Passei a ter mais
paciência e jeito
para falar as
coisas, pedindo
para as pessoas
que guardassem
as coisas no lugar

Aprendi que
para produzir em
quantidade devia
me organizar
para fazer várias
unidades do
mesmo processo
de costura

Passei a costurar
com mais
segurança e
rapidez. A costura
também passou
a ficar melhor e
mais bem acabada

Não tinha muito
O professor pediu
jeito para mexer
para aproveitar
nas máquinas de
matérias-primas
costura e também
encostadas e
não conhecia a
confeccionar
sacolas para serem ordem para uso de
cada máquina
distribuídas

*Obs.: preenchido pelo aluno/estagiário.
(Fonte: Dos autores, 2012)
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De acordo com Hoffmann (2001, p. 78), um processo
de auto-avaliação só tem significado enquanto reflexão do
educando, com a tomada de consciência individual sobre
sua aprendizagem, de forma natural e espontânea. Para o
autor, a auto-avaliação torna o aluno responsável também
por sua aprendizagem, sendo capaz de modificar os caminhos de seu conhecimento.
A Tabela 5 permitiu ao docente/supervisor observar as
percepções que o aluno/estagiário possuía em relação ao
seu próprio aprimoramento e revelou a postura profissional do aluno para superar as dificuldades que surgiram ao
longo do processo. Por meio desse instrumento foi possível
também perceber a abordagem do aperfeiçoamento das atividades do modelo OPCA e de contribuições para a etapa
de Atuação Corretiva (Action) do ciclo PDCA em função
dos resultados obtidos.
Considerações finais

Os instrumentos apresentados neste estudo – tabelas de
controle e acompanhamento das atividades do aluno/estagiário – auxiliaram na viabilização do estágio em ambiente
acadêmico ao aproximar as tarefas designadas com algumas práticas existentes nas empresas do setor. Observa-se
que a aplicação desses instrumentos atenderam as prerrogativas estabelecidas no Art. 11 do Regulamento dos Estágios dos Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível
Médio e dos Cursos de Graduação da UTFPR, em que são
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exigidos pelos órgãos concedentes de estágio “condições de
proporcionar experiência prática na área de formação do
estudante, ou desenvolvimento sócio cultural ou científico,
pela participação em situações de vida e de trabalho no seu
meio”.
Mesmo com algumas limitações, o estágio em ambiente
acadêmico demonstrou que é possível trazer as práticas do
trabalho de uma empresa, desde que se elabore um planejamento adequado por meio de ferramentas estratégicas –
como o ciclo PDCA e o modelo OPCA de planejamento e
gerenciamento de obras – já que elas viabilizam a construção de instrumentos para o controle e o acompanhamento
da evolução do aluno ao longo do processo. A experiência
deste estudo pretende trazer contribuições na preparação e
na formação de jovens profissionais que, num futuro próximo, tornarão agentes transformadores de um mercado de
moda em plena expansão.
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E

ste artigo apresenta algumas características da identidade e da cultura inseridas nas cidades. Este por sua
vez, pretende contribuir com a teoria do design na
cidade contemporânea e registrar algumas manifestações
identitárias e culturais presentes no meio urbano. Através
dos exemplos, percebe-se que o objeto deste estudo reflete o
modo de vida da sociedade local e agregam valores ao campo do design, demonstrando a variedade de linguagens, expressões e relações da cultura material e imaterial.
Com uma gigantesca diversidade cultural, e consequentemente, uma variedade de composições urbanas, os
espaços públicos são utilizados de diversas formas, estas
diversidades podem ser notadas na extensão de diversos
países do território urbano. Nota-se a influência de fatores
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endógenos, ou provenientes de culturas locais, e exógenos,
provenientes de fatores extraterritoriais nas cidades.
O intuito deste artigo é trazer a tona o debate contemporâneo das identidades, tomando como exemplos a
Cidade de Ouro Preto em Minas Gerais, Lapa no Paraná, Salvador na Bahia, Rio de Janeiro, Buenos Aires na
Argentina e Cholula no México. Neste sentido, o que se
entende é que por meio da valorização da cultura, pode-se
obter um favorecimento da identidade local. Os elementos só farão sentido se contextualizados, por isso além do
elemento em si, o entorno será de grande valia para a análise em questão.
A cidade na contemporaneidade

No design, em sua abrangente composição de área e subáreas de atuação, é comum trabalhar com identidade visual atribuída a produtos, empresas, símbolos e logotipos. No
entanto, a identidade visual tem um enorme potencial que
pode diferenciar ou homogeneizar as cidades, através de sua
imagem. A identidade visual inserida no contexto urbano,
como forma de delinear a cultura local e atribuir uma identificação para o lugar, vem ganhando relevância nos últimos
anos com o aumento do turismo e investimentos, por parte
dos governantes, para a “caracterização” das cidades.
Atualmente, pôsteres, outdoors, folhetos publicitários,
telões eletrônicos dividem o espaço com outros elementos do
ambiente urbano, como edificações, vias de tráfego, praças,
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parques, para criar o complexo aparato imagético da cidade.
Fato que aponta a existência do design ao nosso redor e com
intervenções que indicam características do design contemporâneo. Considerada atualmente como o espaço por excelência da cultura humana, a cidade deixou de ser apenas um
lugar, no sentido físico, para tornar-se experiência e prática
social. Nesses novos processos urbanos do mundo globalizado, a cultura vem se destacando como estratégia principal da
revitalização urbana e a ênfase das políticas urbanas recai
cada vez mais sobre as políticas culturais.
Cada cidade se encontra fortemente ligada a uma cultura
local, é principalmente através dessa cultura própria que as
cidades poderiam se individualizar, acentuando suas diferenças. Esses particularismos geram slogans que marcariam
um lugar singular no competitivo mercado internacional,
onde cidades do mundo todo disputam turistas e investimentos estrangeiros. Dessa maneira, há uma contradição,
as cidades, a princípio fruto de culturas distintas, cada vez
mais acabam se parecendo entre si, essas cidades precisam
seguir um modelo internacional extremamente homogeneizado, imposto pelos financiadores multinacionais dos grandes projetos de revitalização urbana. Esse modelo visa basicamente o turista internacional, não o habitante local e exige
um padrão mundial, um espaço urbano padronizado.
A memória da cultura local, que a princípio deveria ser
preservada, perde-se em prol da criação de grandes cenários
para turistas. E, na maior parte das vezes, a própria população local, responsável e guardiã das tradições culturais, é

Rumos da Pesquisa no Design Contemporâneo: Inserção Social

expulsa do local da intervenção pelo processo chamado de
gentrificação1. A competição entre cidades por turistas ou
empreendedores estrangeiros é acirrada e as municipalidades se empenham para melhor vender a imagem de marca
da sua cidade, em detrimento das necessidades da própria
população local, ao privilegiar basicamente o visitante estrangeiro. O patrimônio cultural urbano passa, assim, a ser
visto como uma reserva, um potencial a ser explorado.
Cultura urbana e identidade

As necessidades culturais das grandes cidades hoje em
dia demandam políticas culturais adaptadas a cada lugar
específico. Pode-se discutir a crise da identidade territorial
urbana, mas, não se pode admitir que haja homogeneidade
dentro desta crise, pois, se de um lado, as identidades deste
lugar se fragilizam, pelos efeitos da globalização, por outro
lado, ela ganha nova relevância com a valorização cultural.
Os conceitos de cultura e identidade se entrecruzam.
A crescente mobilidade e a complexidade das relações
espaço tempo levam a novos processos de territorialização
tanto em sua constituição político econômica, quanto simbólico cultural. Assim ocorre o que Haesbaert (2001) cha1 Processos de transformação do espaço urbano que busca
o aburguesamento de áreas das grandes cidades que são
tradicionalmente ocupadas pelos pobres e como consequência dessa
expulsão resultando na valorização imobiliária desses espaços.
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ma de “[...] mutação nas formas da relação entre território e
identidade [...]”, isto porque, o território se tornou múltiplo
e complexo, afetando a identidade. Para Haesbaert (2001)
a desterritorialização está vinculada ao desenraizamento e
ao enfraquecimento das identidades territoriais. Isto acontece porque, estes não territórios esvaziam-se de sentido,
enquanto espaços aglutinadores de identidade, na medida
em que as pessoas que nele habitam ou frequentam, não
desenvolvem mais dentro desses laços simbólicos e afetivos. Além disso, na construção de suas identidades territoriais e culturais, cada vez menos seria sentida a participação das referências espaciais ou da relação com um espaço
de referência identitária. Apesar do caráter susceptível às
mudanças, as identidades territoriais manifestam-se de
modos diferentes, temporalmente falando, valendo a pena
destacar que, o fato de serem mais sensíveis as transformações, não significa que sejam necessariamente frágeis.
No processo de transformação das sociedades, a cidade
ocupa um papel singular de passado – presente, que também singulariza culturalmente a transformação, em vez de
impedi-la. Este enfoque deixa evidente a necessidade de
reflexões sobre os espaços que permanecem ou persistem,
apesar do processo de transformação urbana. São essas
permanências que mantêm o caráter e a personalidade da
cidade. A presença de elementos contemporâneos em um
espaço público tombado pelo patrimônio histórico interfere no ambiente do passado, tal interferência implica em
questões como a necessidade da população utilizar equipa-
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mentos no espaço tombado, havendo a convivência do antigo com o novo. Com um projeto que atenda as expectativas
do contexto, o contemporâneo, pode melhorar o conforto
no espaço histórico, sem haver perdas na preservação deste
espaço. Para isso é preciso que este projeto esteja embasado
em um estudo das questões culturais da região em questão,
respeitando o espaço.
Com o crescimento do turismo nos centros urbanos de
diversas cidades, as destinações turísticas se viram obrigadas a melhorar a infraestrutura local com obras de melhorias urbanas para manter a atratividade local. Na realidade tais melhorias urbanas estão voltadas, especificamente,
para o mercado turístico, possuem caráter embelezador, de
construção de um lugar que chame atenção e ative o imaginário dos turistas. Lugares que se diferenciem do cotidiano,
da realidade, para serem apenas lugares de lazer. A cenarização dos lugares é projetada para influenciar a escolha do
turista, “os cenários do lazer surgem a partir da apropriação de imagens com o objetivo de compor repertórios de
lugares turísticos que possam ser facilmente identificáveis
ou categorizados pelo turista”. (SILVA, 2004, p.22)
A cidade de Ouro Preto no estado de Minas Gerais
adota o estilo da luminária da cidade como os de lampiões
antigos, contemporâneo à arquitetura da cidade. A preocupação de interferir o mínimo possível no espaço tombado
começou quando a fiação elétrica foi transferida para rede
subterrânea, no início da década de oitenta.
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Figura 1 e 2 – Ouro Preto Minas Gerais; Identidade criada mediante a preservação
do desenho antigo dos elementos urbanos.

Fonte: figura 1 pagina Mundi; figura 2 pagina Flickr autoria E.V.E. Parreiras (Figura 1 disponível em:
<http://mundi.com.br/Fotos-Ouro-Preto-2712692>. Acesso em: 15/02/13. Figura 2 disponível em:
<http:// flickr.com/photos/evep2009/5662160631> autoria de: E.V.E Parreiras. Acesso: 04/03/13)

Na cidade histórica do interior do Paraná, Lapa, o poste e a lata de lixo, utilizados têm desenhos exclusivos da
Secretaria de Cultura do Estado. O objetivo do projeto era
manter uma mesma linguagem com a luminária que preserva o desenho original.
Figura 3 e 4 – Lapa Paraná; Identidade criada mediante a preservação do
desenho antigo dos elementos urbanos.

Figuras 3 e 4 fonte: pagina Patrimônio Cultural do Paraná (Figura 3 e 4 disponíveis em:
<http://patrimoniocultural.pr.gov.br>. Acesso em: 15/02/13)
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Ao utilizar a repetição de elementos de escala reduzida,
como postes de iluminação ou bancos, por exemplo, criaremos uma mesma identidade nos espaços onde estão ou
serão inseridos. As pessoas situam-se em lugares, que são
cenários de comportamento particulares, equivalentes a
porções do espaço social, definindo situações e contextos.
Os elementos urbanos podem ser produzidos em grande
escala ou em pequena escala. Se produzidos em pequena
escala, o valor será mais elevado se comparado à produção em grande escala. No entanto, questionar a validade
apenas comparando os custos sem considerar seu propósito, como a valorização das características no meio urbano,
gera margem a criticas sem revelar os aspectos positivos do
diferencial do elemento urbano. Nestas cidades, existe uma
valorização do espaço causado pela identidade. A identidade de um determinado lugar não pode ser definida apenas
por suas edificações ou monumentos. A sua origem, as pessoas que a concretizaram e até mesmo as relações atuais
com outras regiões, são indispensáveis. De acordo com
Bonsiepe (2011), para compreender o significado de uma
identidade é preciso observar suas materializações. A identidade pode se materializar por processos tradicionais da
produção ou mediante a produção própria, como aplicação
de desenhos decorativos a mão livre sem traçado prévio.
Pode se materializar em forma de reciclagem para uma cultura local ou reuso de matéria prima na produção de determinados produtos, através da sinalização urbana, sistemas
de orientação adaptados ao contexto local, uso de materiais
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locais, através de elementos com combinações cromáticas,
tratamento de detalhes, símbolos, entre outras formas.
Figura 5 – Pelourinho Salvador Bahia; Identidade criada mediante as fachadas coloridas.

Fonte: pagina wikipedia (Figura 5 disponível em:
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Pelourinho>. Acesso em: 15/02/13)

Figura 6 – Buenos Aires; Identidade criada mediante combinação cromática .

Fonte: pagina Commons Wikimedia (5 Figura 6 disponível
em: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buenos_Aires_-_La_Boca_-_
Caminito_-_200807>. 6 Figura 7 disponível em: <http://virtualtourist.com/travel/North_
America/Mexico/Estado_de_Puebla/Cholula>. Acessos em: 15/02/13)
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Figura 7 – Cholula em Puebla; Identidade criada mediante combinações
cromáticas e uso de materiais locais.

Fonte: pagina Virtual Tourist (Figura 7 disponível em: <http://virtualtourist.com/travel/North_
America/Mexico/Estado_de_Puebla/Cholula>. Acessos em: 15/02/13)

De acordo com Silva (2004), sendo a primeira capital do
Brasil, Salvador tem sua imagem confundida com a própria
identidade brasileira. O Pelourinho foi cenário de um dos
mais ambiciosos programas de renovação urbana no Brasil
no inicio da década de 1990, e, em 2000 já era uma atração
turística de sucesso. A maior parte do seu patrimônio construído havia sido recuperado, muitos edifícios foram salvos
da ruína e atualmente hospedam museus, hotéis, restaurantes e lojas. Entretanto, a experiência peculiar do programa
de renovação do Pelourinho também provocou polemicas
e despertou criticas relativas ao estimulo a gentrificação,
transformando um sitio histórico em espetáculo para o consumo de massa que poderia ameaçar a identidade cultural
local e consequentemente a sustentabilidade da área.
La Boca um bairro suburbano, berço da identidade pro-
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letária de Buenos Aires passou por uma grande intervenção que tinha como propósito recuperar o lugar. O pintor
Benito Quinquela foi responsável pela restauração das ruas
do Caminito2, que mais tarde veio a ser nomeado patrimônio cultural de Buenos Aires e atualmente é a maior atração turística da Republica Argentina. No entanto, os moradores do bairro vivem duas realidades distintas: a riqueza
identitária e cultural mostrada para os turistas e a dura
situação da parte mais pobre da região.
A cidade de Cholula é caracterizada por suas tradições
profundamente enraizadas. A identidade da cidade é facilmente notada devido ao uso de materiais locais, cores fortes
nas fachadas e cultura religiosa com procissões tradicionais.
A cidade turística tem a maior pirâmide em termos de volume do mundo, atividade arqueológica com tuneis construídos nos últimos 600 anos que podem ser visitados por turistas e o maior vulcão ativo do mundo, o Popocatepetl.

2 Caminito é uma rua-museu tradicional de Buenos Aires que adquiriu
significado cultural devido a música do famoso tango Caminito (1926),
composta por Juan de Dios Filiberto
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Figura 8 e 9 – Buenos Aires; Filetes utilizados até a década de setenta em automóveis.

Figura 8 fonte: pagina Taringa. Figura 9 fonte: pagina Wikimedia (Figura 8 disponível em:
<http://www.taringa.net/posts/offtopic/13667428/Cultura-argentina>. Figura 9 disponível em:
< http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colectivo_antiguo.jpg>. Acessos em: 15/02/13)

O fileteado nasceu em Buenos Aires no início do século
20, criado por imigrantes italianos que residiam na capital portenha e começaram a colorir as laterais das carroças que utilizavam para fazer entregas. Os veículos, que
até então eram apenas cinzas, despertaram rapidamente
o interesse dos clientes e receberam diversas encomendas
da pintura. Mais tarde foram introduzidas letras aos filetes
para ornamentar cartazes e placas. Dessa maneira, o fileteado portenho tornou-se característico por seu repertório
visual composto de flores, folhas, pássaros, bolas, dragões,
fitas com o azul e o branco da bandeira argentina, além da
mistura de linhas retas e curvas de diferentes espessuras
que mesclam cenas bucólicas e personagens populares da
cultura Argentina. Atualmente o filete é proibido em automóveis, mas, com incrível versatilidade, ainda pode ser
encontrado por toda a cidade de Buenos Aires e compõem
a identidade urbana de diversas maneiras, como podemos
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observar nos exemplos a seguir:
Figura 10 e 11 Buenos Aires; Filetes utilizados em fachadas, identidade criada
mediante tratamento de detalhes.

(Figura 10 fonte: pagina A la carta Tour. Figura 11 fonte: pagina Panoramio) 99 Figura 10
disponível em: <http://alacartatour.com/portugues/fotos.php?cod=25>. Figura 11 disponível em:
<http://panoramio.com/photo/9122686>. Acessos em: 16/07/13.
Figura 12 e 13, Buenos Aires; Filetes utilizados em placas, identidade criada
mediante tratamento de detalhes.

(Figura 12 e 13 fonte: blog Sapatinho de Cristal)10 10 Figura 12 e 13 disponível em: <http://
sapatinhodecristal.com.br/fileteado-portenho/>. Acessos em: 20/04/13.
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De acordo com Mourthé (1998) algumas companhias e
órgãos públicos prestadores de serviços, como Correios, por
exemplo, utilizam produtos padronizados, mantendo uma
forte identidade visual e consequentemente a associação
imediata dos elementos à instituição. Desse modo, segue a
mesma identidade visual e permite uma fácil associação e
utilização em todo o território nacional. Os correios e telégrafos procuram preservar o modelo da caixa de coleta de
cartas em fibra de vidro na cor amarela. Em alguns centos
históricos pode ser encontrado o modelo antigo em ferro
fundido na cor verde musgo. Os orelhões, modelo de vibra
de vidro utilizado pelas companhias telefônicas, projetado
pela arquiteta Chu Ming e implantado no Rio de Janeiro
em 1972. Eventualmente, o modelo original sofre algumas
modificações no tamanho e nas cores. As placas de trânsito
são padronizadas com o objetivo de segurança, maior fluidez, e de ordenação no trânsito. As placas de sinalização
com letra branca e fundo verde são para orientação; as placas de fundo azul são para serviços auxiliares; sinalização
semafórica com luzes verdes, amarela e vermelha seguem
o padrão internacional assim como placas de advertência
e de regulamentação. Qualquer alteração nas cores ou no
formato poderia reduzir de forma significativa a imediata
assimilação da informação, por tratar de tomada de decisão no trânsito, assim como a perda da identidade visual e
da associação imediata dos elementos às instituições.
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Considerações finais

O que podemos perceber é que cada vez mais se promove a identidade e a cultura de uma cidade de forma a se
afirmar e diferenciar numa rede urbana progressivamente
competitiva ligada a uma visão econômica e turística.
Em uma cidade, independentemente das suas dimensões, existe a identidade própria, produto do meio natural,
das suas funções, da sua localização, da herança do seu
passado ou das perspectivas do seu futuro. Apesar da verificação, incontestável, de uma generalização dos produtos e
métodos da técnica moderna, provocando uma salientada
tendência para a uniformização das cidades, não significa
que se perca nestas a dimensão humana e não se procure
resguardar a individualidade característica da cidade, uma
vez que, a individualidade funciona como próprio estímulo
para a vida urbana.
Como demonstrado nos exemplos, os espaços urbanos
estão de tal forma, ligados à identidade da sua cidade que
lhe são “atribuídos” como ícone ou símbolo da mesma, pois
ao visualizar a imagem de uma determinada cidade, somos
automaticamente remetidos para a identificação desta cidade. O mesmo acontece no sentido inverso, em que ao
pensar numa cidade, assimilamos uma série de características, entre as quais, a própria identidade visual da cidade
é promovida como estatuto de “imagem física” da cidade.
O design está diretamente relacionado à identidade visual da cidade, onde os investimentos públicos e os pro-
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gramas de renovação urbana estão sendo aplicados de maneira intensa para trazer retornos econômicos através do
turismo. Dessa maneira, o design pode contribuir com a
manutenção da identidade e da cultura local, preservando
e contribuindo com a imagem das cidades.
A manutenção da população de origem parece ser um
fator determinante para o bom êxito dos projetos que pretendem revitalizar sem deteriorar a identidade e a cultura
local. Manter as pessoas significaria manter as atividades cotidianas, as tradições locais e consequentemente a cultura e
a cidade vivas. Se o patrimônio cultural urbano se tornou, de
fato, uma simples homogeneização para atrair turistas à cidade contemporânea. Poderíamos mudar essa situação com
a participação ativa dos indivíduos em todos os campos da
vida social, principalmente no campo da cultura.
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C

onforme dados apontados pelo censo demográfico
realizado pelo IBGE em 2010, a cidade de Cianorte
– PR possui população total de 69.958, destas, 4.519
pessoas possuem entre 60 e 69 anos e 3.570 pessoas com 70
anos ou mais (IBGE, 2010). Desta forma, os indivíduos que
tem entre 60 e 70 anos correspondem a 11,56% da população representando um percentual significativo.
A cidade oferece certa infraestrutura aos indivíduos
com idade avançada havendo centros de terceira idade,
onde são realizadas atividades recreativas e ocupacionais,
academias da terceira idade ao ar livre e pista de caminhada ao longo do Parque do Cinturão Verde. Tais recursos
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promovem a integração social e o bem-estar dos indivíduos da terceira idade socialmente ativos. Em uma situação
diferente e mais difícil vivem as idosas institucionalizadas
no asilo Recanto dos Velhinhos de Cianorte, que acolhe
mulheres cujas famílias, por diversos motivos, não foram
capazes de mantê-las no seio familiar.
A Universidade Estadual de Maringá (UEM) desenvolve
uma política multicampi, mantendo campus regionais com
o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e melhoria dos indicadores de desenvolvimento humano
da região. Na cidade de Cianorte-PR o campus da UEM oferece os cursos de pedagogia, contabilidade, moda e design
de produtos. Refletindo sobre o papel da universidade junto
a comunidade local, bem como, sobre a inserção dos acadêmicos na análise e solução dos problemas sociais criou-se o
projeto de extensão “Desenvolvimento e Produção de Vestuário Sleepwear para os idosos do Recanto dos Velhinhos
de Cianorte-PR”. Em sua primeira etapa, o projeto tem o
objetivo de aplicar os conhecimentos do design ergonômico
e de planejamento de produtos para desenvolver vestuário
sleepwear para pessoas com 60 anos ou mais considerando
suas peculiaridades cognitivas e físicas.
Devido a dificuldade na realização de tarefas cotidianas por estes idosos, a ergonomia do vestuário considera
as peculiaridades da faixa etária e ainda o nível de independência do idoso. Desta forma, se a roupa for projetada
corretamente, pode potencializar a independência do idoso, facilitando seu uso e mantendo-o confortável, corres-
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pondendo aos princípios do design inclusivo.
A opção pelo segmento sleepwear, que abrange as peças
de vestuário destinadas ao repouso, como pijamas e camisolas, teve origem na necessidade das idosas residentes do asilo. O contato inicial com a instituição e com as idosas revelou que as estas passam grande parte do dia com a roupa de
dormir e, algumas vezes, recebem visitas com este vestuário.
Assim, este artigo relata a metodologia adotada e os resultados obtidos com uma pesquisa realizada junto às cuidadoras do asilo na cidade de Cianorte – PR sobre questões
que abordam: Idosa e Vestuário, Cuidados, Segurança e
Conforto do Vestuário e Obtenção, Durabilidade e Cuidado
com a roupa, tendo como suporte teórico os conhecimentos
e aplicações ergonômicas no vestuário.
O estudo sobre as necessidades do idoso no campo do
design de produtos de vestuário é uma necessidade eminente e capaz de promover a inserção social do indivíduo
idoso, pois pode apresentar soluções capazes de trazer melhor qualidade de vida, além de dar-lhes visibilidade no
campo do design de produtos.
A inserção do idoso nas pesquisas
em design de vestuário

As pesquisas científicas sobre moda e vestuário estão
expandindo-se para inúmeros campos importantes como
ergonomia, segurança, sustentabilidade, valorização de
identidades, entre outras. Porém, ainda são escassas as
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abordagens acerca de indivíduos idosos restringindo-se,
mais ainda, quando se trata de pessoas institucionalizadas
e dependentes de cuidados.
Ao trazer esta problemática a projetos de extensão, que
envolve alunos de graduação, o beneficio estende-se por
possibilitar que o acadêmico vislumbre áreas de atuação
menos comuns e não tão ligadas ao glamour midiático que
circunda o design de vestuário e moda, abrindo espaço
para o papel social do design.
Fornasier, Martins e Merino (2005) pontuam que, erroneamente, o design é vinculado apenas “à criação de
produtos ou serviços de luxo e beleza”, o que oculta a sua
função essencial “que é facilitar o cumprimento de tarefas
e necessidades básicas do homem, por meio da criação de
produtos, mensagens ou serviços”. Em alguns momentos
observa-se que, até mesmo, os ingressantes nos cursos de
design e moda, algumas vezes, demoram a adquirir esta
concepção sobre a profissão.
Os produtos concebidos para serem fáceis de vestir e despir, resistentes as lavagens industriais, seguros e esteticamente agradáveis não apresentam benefícios apenas a um grupo
restrito, mas a uma série de outros indivíduos que podem
encontrar-se suscetíveis a cuidados especiais, como acamados, portadores de mobilidade reduzida, gestantes e outros.
Os idosos residentes em asilos apresentam algumas necessidades especiais quanto à funcionalidade do vestuário,
pois, estes indivíduos, geralmente, apresentam dificuldades físicas e cognitivas dependendo da ajuda de cuidadores
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para realizar as tarefas. Em instituições públicas o número
de funcionários é pequeno o que faz com que qualquer item
que facilite o trabalho seja bem vindo e promova benefícios
reais aos envolvidos.
O design de vestuário para o idoso constitui uma prática
de design inclusivo, pois promove a inserção deste usuário
no sistema de concepção e uso do produto. Por ser uma atividade direcionada, primeiramente, a um público em particular, um dos “princípios básicos do desenho inclusivo é
a compreensão das necessidades reais dos consumidores
em questão, aqueles geralmente excluídos pelos designers
em geral” (FERRÉS, 2013). A avaliação destas necessidades
pode ser obtida por meio de análises de cunho ergonômico
envolvendo os fatores práticos, estéticos e simbólicos que
influenciam o usuário.
A ergonomia e o usuário idoso

A ergonomia, ciência ou tecnologia, tem como objetivo promover a melhor adequação ou adaptação dos objetos
aos seres vivos em relação ao conforto, eficiência e segurança na realização de atividades e tarefas (GOMES FILHO, 2003). Neste trabalho, os objetos são definidos como
os produtos de vestuário compostos por materiais têxteis,
aviamentos, dispositivos de manejo e formas, o ambiente
são os locais mais frequentados pelas idosas como a própria
instituição, incluindo quartos, áreas de convívio comum e
banheiros, as principais atividades realizadas são: acordar,
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vestir, despir, banhar-se e alimentar-se.
As definições de ergonomia são inúmeras e foram evoluindo e modificando-se desde seu surgimento, aplicada
às engenharias, até o momento atual quando inserida ao
design. Em alguns casos é definida como conjunto de conhecimentos científicos aplicados à concepção de objetos
com a finalidade de solucionar os problemas de interface
que envolvem conforto e segurança (LAVILLE, 1977), podendo também ser definida como uma tecnologia aplicada
ao projeto (SINGLETON, 1972).
Em pesquisa realizada no ano de 2008, foi verificado
que 13,3% dos idosos brasileiros tinham dificuldades para
realizar tarefas básicas como alimentar-se ou ir ao banheiro, o que pode indicar igual dificuldade na tarefa de vestir-se, despir-se e cuidar da manutenção de sua roupa (ORSO,
2008 apud GOMES; LÜDORF, 2009).
Tais dificuldades encontradas pelos idosos precisam ser
estudadas e consideradas no projeto de produtos para estes
indivíduos, podendo auxiliar no design de vestuário. Neste
sentido é fundamental a busca por suporte teórico que exponha as peculiaridades físicas, fisiológicas e cognitivas do
usuário idoso.
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Aspectos físicos, fisiológicos e
cognitivos do usuário idoso

É a partir dos 60-65 anos que ocorre a diminuição
das capacidades físicas e mentais e as transformações na
aparência física (MAZO; LOPES; BENEDETTI, 2004 apud
MINCATO;FREITAS, 2007).
A respeito da mobilidade, Spirduso (2005 apud MINCATO; FREITAS, 2007) salienta a diminuição da velocidade
de contração muscular e a atrofia das fibras que compõem
os músculos, causando a diminuição da elasticidade muscular, além disto, os ossos tornam-se mais frágeis acarretando diminuição da amplitude de movimentos.
Os órgãos do sentido também sofrem modificações, há a
dificuldade de fixar a visão em objetos e perda da lacrimação,
além da dificuldade de distinguir sons, diminuição do senso gustativo e olfativo e diminuição da coordenação motora
fina, com as pontas dos dedos menos sensíveis. Outro aspecto
importante ressaltado na literatura é o ressecamento da pele,
que fica mais fina e menos moldável havendo menor adaptação a climas e lugares (GEIS, 2003; SKINNER;VAUGHAN,
1985; SPIRIDUSO, 2005 apud MINCATO; FREITAS, 2007).
Acerca da psicomotricidade pode-se considerar que,
com a idade os movimentos tornam-se mais lentos. O tempo de reação para um indivíduo de 60 anos é 20% maior do
que o de indivíduos mais jovens. Outras perdas ocorrem
em relação a visão e audição, com decréscimo da acuidade
visual e visão de cores (IIDA, 2005).
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A adaptações dos objetos de uso cotidiano, como produtos do vestuário, para o usuário idoso está diretamente
relacionada a qualidade de vida, pois estar apto ou capaz
fisicamente conduz a autonomia e a independência, tendo
em vista que Streit et al. (2005 apud MINCATO; FREITAS,
2007) afirmam que a qualidade de vida pode ser indicada
pela capacidade que o idoso tem de desempenhar as atividades básicas da vida diária.
O mercado de vestuário começa a se atentar para as
necessidades deste grupo de usuários idosos que aumenta
diariamente. Assim, já existem produtos e marcas especializados em desenvolver alternativas que facilitem o dia-a-dia do idoso em relação ao ato de vestir-se e despir-se.
O site Assistiva (http://assistiva.mct.gov.br) criado pelo
Ministério da Ciência, tecnologia e Inovação traz um Catálogo Nacional de Produtos de Tecnologia Assistiva, onde
uma guia conduz aos produtos para idosos.
Já a empresa Sharisma especializou-se em produtos
para idosos com necessidades de assistência ou não. A empresa desenvolve mecanismos e modelagens que facilitam
o uso da roupa por idosos com mobilidade restrita ou cadeirantes, além de outras limitações.
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Figura 1 – Calça com fechamento em velcro lateral e Calça com modelagem adaptada a cadeirantes.

(Fonte: SHARISMA, 2013)

A ergonomia, pensada em relação ao indivíduo idoso e a
realização de atividades, deve considerar as peculiaridades da
faixa etária e ainda o nível de independência do idoso. Muitas
pesquisas a respeito das modificações corporais e psíquicas resultantes do envelhecimento humano podem fornecer dados
importantes para que se reflita a ergonomia do vestuário.
A roupa, estando em contato primário com o corpo e
mediando sua interação com o ambiente auxilia o sujeito
no entendimento de seu corpo e em relação ao bem-estar
físico e emocional. Se projetada corretamente, a roupa pode
potencializar a independência do idoso, facilitando seu uso
e mantendo-o confortável, correspondendo aos princípios
oriundos do design inclusivo.
Materiais e Métodos

Esta pesquisa caracteriza-se como pesquisa descritiva e
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exploratória. Conforme Vergara (2000), a pesquisa exploratória pode ser empregada em campos onde há pouco conhecimento cientifico acumulado, buscando colaborar com
o corpo científico, já a pesquisa descritiva objetiva expor
características sobre determinada população ou fenômeno.
As etapas metodológicas foram delimitadas com o objetivo de conhecer as demandas ergonômicas existentes em
relação ao uso de vestuário por idosas e consistiram em:
• Levantamento bibliográfico sobre o usuário idoso e
a ergonomia;
• Delimitação metodológica;
• Pesquisa de campo por meio de questionário aplicado, com questões abertas e fechadas, envolvendo os
eixos: RELAÇÃO DA IDOSA COM O VESTUÁRIO
(10 questões); CUIDADO COM AS IDOSAS; SEGURANÇA E CONFORTO DO VESTUÁRIO; OBTENÇÃO, DURABILIDADE E CUIDADO COM O VESTUÁRIO e
• Tabulação dos dados, de forma qualitativa e quantitativa, e análise dos resultados.
Resultados e Análise

O questionário foi aplicado junto a 09 cuidadoras que
trabalham no asilo Recanto dos Velhinhos, na cidade de
Cianorte-PR, auxiliando no cuidado de 28 (vinte e oito)
idosas. A opção pelas respostas das cuidadoras, neste mo-
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mento, deve-se ao fato de que são elas que executam as tarefas de vestir, despir, dar o banho, locomover e alimentar as idosas, assim, possuem proximidade suficiente para
identificar as maiores demandas relativas ao vestuário. A
maioria das funcionárias trabalham no asilo há mais de 03
(três) anos, assim possuem grande experiência.
O eixo inicial, relação da idosa com o vestuário, apresentou
10 (dez) questões e possibilitou identificar que, entre as idosas,
nenhuma consegue vestir-se ou despir-se sem auxílio.
Sobre os itens do vestuário mais utilizados pelas idosas
foram mencionados: bermudas (16%), calças (16%), blusas
(16%), vestidos (14%) e fraldas geriátricas (16%).
Acerca das peças mais fáceis de vestir nas idosas foram
citadas camisetas e calças de elástico, seguidas por vestidos
e camisolas. Ainda sobre a dificuldade em vestir as peças
superiores do vestuário, foram mencionadas: grande dificuldade em relação a peças justas (60%), seguida pela dificuldade com mangas/cavas (30%) e em relação ao decote/
cabeça/pescoço (10%). Sobre a dificuldade em vestir as peças inferiores foi relatado problemas relativos a passagem
das pernas (55%) e a passagem pelo quadril (18%).
Sobre aviamentos e dispositivos de abertura, as cuidadoras informaram problemas em relação ao uso de zíperes
(57%), seguido dos botões (36%).
As cuidadoras foram questionadas sobre sua percepção
acerca das roupas que as idosas demonstram mais gostarem de usar, a maioria disse perceber preferências por vestidos e conjuntos (combinados de calça/saia e blusa com
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estampas e tecidos similares).
O segundo eixo, cuidado com as idosas, apresentou 09
(nove) questões e possibilitou identificar que as tarefas mais
difíceis no cuidado das idosas são: vestir as roupas (25%),
auxiliar no banho (25%), auxiliar na ida ao banheiro (25%)
e auxiliar na alimentação (18%). Foi relatado que todas as
idosas possuem alguma dificuldade em locomoverem-se
sozinhas e 14 (quatorze) utilizam cadeiras de rodas constantemente.
Quanto às dificuldades relativas ao uso de cadeiras de
rodas, averiguou-se que há muito problema em vestir as
roupas na idosa sentada, além de dificuldades em sentar a
idosa na cadeira, pois muitas escorregam, fato que é relacionado também ao uso de tecidos muito lisos.
A respeito da rotina de cuidados aferiu-se que são dados
02 (dois) banhos ao dia, o primeiro as 07:00h e outro às
15:00h. As idosas vestem as roupas de dormir por volta das
15:30h após o banho, o que demonstra que elas passam 16
horas do dia com este vestuário. Durante o verão elas dormem com camisolas mais abertas e no inverno com conjunto de pijamas e estes são trocados todos os dias.
O terceiro eixo, segurança e conforto do vestuário, apresentou 06 (seis) questões. As cuidadoras informaram que
algumas senhoras já apresentaram irritação na pele devido
ao atrito com tecido, costura, bordados e aviamentos nas
roupas. Convidadas a dar sugestões que pudessem contribuir para melhorar o conforto do vestuário e facilitar o cuidado com as senhoras, foram sugeridas roupas folgadas e
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que fossem evitados zíperes e botões, havendo preferência
pelo uso de elásticos.
Na sequência, o quarto eixo, obtenção, a durabilidade
e os cuidados com o vestuário, apresentou 05 (cinco) questões. Averiguou-se que as roupas são obtidas, essencialmente, por doações e algumas são trazidas pela família da
idosa. As roupas são separadas pelo nome da idosa, que é
marcado nas peças. O vestuário é lavado e seco em máquina industrial, com água quente e passadas a ferro. Sobre a
durabilidade foi informado que o vestuário dura, em média, de 06 (seis) meses a 01 (um) ano.
Por meio destes resultados foi possível delimitar os
principais requisitos projetuais que irão nortear as próximas etapas do processo de desenvolvimento do sleepwear
para as idosas.
Considerações finais

A partir dos resultados obtidos com a aplicação do
questionário, além de observações realizadas pelos pesquisadores em visitas ao Recanto dos Velhinhos, onde houve
contato com as idosas, foi possível elencar os principais
requisitos projetuais, tanto funcionais e práticos quanto
estéticos e simbólicos, que devem ser considerados no desenvolvimento do vestuário sleepwear.
Os resultados configuram o Quadro 1 e deverão nortear
as próximas etapas do projeto que envolvem a criação, modelagem e confecção.
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Quadro 1 - Requisitos projetuais para o desenvolvimento de sleepwear para idosas
institucionalizadas.

Requisitos projetuais para o desenvolvimento de sleepwear
para idosas institucionalizadas
Funcionais e Práticos
• aviamentos práticos;
• materiais flexíveis e
resistentes;
• facilidade de vestir e despir;
• conforto térmico e tátil;
• modelagem adaptada: cavas,
decotes, ganchos e ombros;

Estéticos e Simbólicos
• detalhes que estimulem a
memória e os sentidos;
• disposição do nome da
idosa nos produtos de forma
criativa e
• produtos emocionais, devido
a carência afetiva.

• uso de elásticos;
• tecidos aderentes e
• materiais bactericidas e
hipoalergênicos

Ao projetar vestuários para indivíduos idosos, em relação à ergonomia, podemos considerar que muitos indivíduos nesta faixa etária possuem dificuldades de mobilidade,
tornando-se menos ágeis e flexíveis, o que demanda atenção
especial à modelagem do vestuário que deve facilitar o vestir
e o despir de forma autônoma ou auxiliada por cuidadores.
As dificuldades motoras e a perda das sensibilidades
olfativas, auditivas e gustativas pedem produtos que, de alguma forma, estimulem os órgãos do sentido por meio do
uso de texturas e aromas presentes na roupa e dispositivos
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de abertura e fechamento adequados às capacidades motoras
dos indivíduos recorrendo ao uso de velcros e botões de imã,
recortes e outros acessórios que facilite a interface. As cores
também são item de grande importância e devem ser selecionadas de forma a estimular positivamente os indivíduos.
O fator ressecamento e fragilidade da pele conduz a necessidade de pesquisas sobre materiais têxteis mais agradáveis em relação aos aspectos sensoriais táteis e que apresentem proteção ao corpo: tecidos leves e hipoalergênicos são
boas opções.
É importante ressaltar que estas adaptações e requisitos
projetuais não são aplicáveis apenas ao usuário idoso e podem ser consideradas em demais projetos de vestuário para
usuários com necessidades de cuidados específicos, como
gestantes, indivíduos com mobilidade reduzida, crianças,
acamados, entre outros. Isto demonstra que a pesquisa em
design para grupos específicos da sociedade traz benefícios e
conhecimentos que podem ser aplicados aos demais grupos.
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P

arafraseando Carvalho (1970), a boa orientação de
uma edificação, no que diz respeito ao ambiente
construído deve ser tão garantida quanto à estabilidade do mesmo, a fim de se preservar a vida humana e prover aos seus usuários, conforto ambiental. Nesse sentido, a
ergonomia ambiental tem papel fundamental na discussão,
já que a mesma está relacionada às atividades do dia-a-dia,
em que o fator de cada ambiente interno, construído, influencia nas atividades humanas.
Moraes et. al. (2011) defende que independente da natureza dos fatores ambientais, estes podem provocar danos à
saúde dos indivíduos, bem como redução de produtividade
e que a ambiência dos espaços, ou seja, os espaços preenchidos pelos indivíduos em suas tarefas cotidianas são fun-
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damentais ao equilíbrio entre a saúde e o ambiente.
Daré (2012) observa que o tempo de permanência e o
uso da habitação tornam-se mais intensos para os indivíduos mais velhos, necessitando, pois, de ambientes que
sejam seguros, para o exercício do controle pessoal. Ao
mesmo tempo reforça que o ambiente construído tem o
seu contributo nessa perspectiva, desde que seja planejado
e construído para atender aos seus utilizadores em todo o
seu ciclo de vida.
Uma regra que vale para a casa toda, sobretudo para espaços de passagem, é que o caminho tem que estar sempre
livre de objetos que possam atrapalhar e/ou provocar acidentes de um modo geral aos idosos, bem como crianças,
analisa Martins (2013).
Nesse sentido, Lopes et. al. (2009), diz que a propensão
de alguns estudos é apontar o termo “preocupação” ao invés de medo de cair, a fim de que este último seja interpretado como fraqueza. Também se relaciona o fato aos fatores
adversos que englobam qualidade de vida diminuída, redução da mobilidade, declínio de funcionalidade, aumento
da fragilidade, depressão, fatores ambientais, institucionalização, entre outros.
Lopes (2009) Apud Castillo et. al. (2000) e Legters
(2002), exprime que relaciona-se o medo de cair à perda,
pelo idoso, da confiança em manter-se em equilíbrio, interferindo na qualidade de vida, no conforto emocional ou no
desempenho diário do indivíduo. Revela dados de idosos
que vivem em comunidade, sendo que de 20 a 60% destes
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já experimentaram medo de cair. Em contrapartida, ainda
segundo o autor, a literatura relata que o medo de cair pode
acontecer entre 12% e 65% dos idosos.
De forma geral, os fatores de risco em relação às quedas
habituais aos idosos, consoante Buksman et. al. (2008) podem ser classificados em três categorias: intrínsecas, relacionados à idade, bem como doenças em geral, como, por
exemplo, deficiência visual; extrínsecos, relacionados à organização de objetos nos ambientes utilizados, sobretudo
nos locais onde os idosos residem e fatores comportamentais, os quais se baseiam no grau de exposição ao risco de
queda, por exemplo.
A questão relativa à qualidade de vida, retomando Daré
(2012) Apud Barreto (1999), deve ser tratada e mensurada
pelo conjunto de condições e oportunidades de realizações
positivamente valorizadas, associando o individual e o coletivo. Já o reconhecimento do significado da luz deve ter uma
visão abrangente sobre a relação entre a iluminação e o envelhecimento, com o foco centrado em quem vivencia o espaço, privilegiando o conforto e a segurança, requisitos básicos
para a promoção de uma melhor qualidade de vida e para a
permanência desses indivíduos nos seus ambientes sociais.
Nesse sentido, ainda conforme o autor, a habitação exerce um papel fundamental aos seus utilizadores, na medida
em que gera segurança emocional e psicológica, visto ser
este um local onde passam a maior tempo de suas vidas.
“Um espaço bem iluminado é aquele que atende adequadamente às necessidades visuais do indivíduo, nos di-

Rumos da Pesquisa no Design Contemporâneo: Inserção Social

versos aspectos – técnicos, fisiológicos, estéticos e psicológicos, pois possibilitam maximizar a produção; minimizar
os riscos e os acidentes; esforçar menos o sistema visual;
valorizar as cores, a morfologia e a textura dos objetos,
além de proporcionar segurança e bem estar” (MORAES
et. al, 2011, p. 83).
Dados da Organização Mundial da Saúde, também citados por Grossi; Souza (2003) estima que no ano de 2025, o
Brasil ocupe a sexta posição em número de pessoas idosas
e que o mesmo será da ordem de 33,5 milhões.
De acordo com dados do IBGE – Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, a população de idosos representa um
contingente de quase 15 milhões de pessoas com 60 anos ou
mais de idade (8,6% da população brasileira), sendo que as
mulheres são maioria (8,9 milhões, com número representativo de 62,4%). No entanto, nos próximos 20 anos, a população idosa do Brasil poderá ultrapassar os 30 milhões de
pessoas e deverá representar quase 13% da população.
Nesse sentido, pretende-se apresentar assuntos pertinentes aos idosos para que os problemas relacionados a
estes sejam de conhecimento a uma maior parcela da população em geral, a fim de propiciar melhor qualidade de vida
à população em questão.
Além disso, suscitar a discussão nas universidades, em
cursos de graduação e de pós-graduação, bem como eventos acadêmicos; incentivar produções e publicações em revistas e periódicos científicos, a fim de disseminar o conhecimento do assunto em suas variadas perspectivas.
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Para tanto, buscou-se investigar uma amostra de idosos, especificamente da instituição “Assistência Vicentina
de Pederneiras – Lar São Vicente de Paulo”, para identificar questões sobre iluminação no cotidiano da população
idosa naquilo que diz respeito aos ambientes internos, relativo à interferência da iluminação presente no cotidiano
da mesma e após analisar os materiais coletados “in loco”.
O processo de
envelhecimento da população × qualidade de vida

Consoante às informações do IBGE, a proporção de idosos vem crescendo mais rapidamente do que a proporção
de crianças. Em 1980, por exemplo, existiam aproximadamente 16 idosos para cada 100 crianças; já em 2000, essa relação praticamente dobrou, passando para quase 30 idosos
por 100 crianças. Em 2000, segundo o censo, a população
de 60 anos ou mais de idade era de 14.536.029 de pessoas,
contra 10.722.705 em 1991. O peso relativo da população
idosa no início da década representava 7,3%, enquanto, em
2000, essa proporção atingia 8,6%.
Nesse sentido, a queda da taxa de fecundidade ainda é a
principal responsável pela redução do número de crianças;
no entanto, a longevidade vem contribuindo progressivamente para o aumento da população de terceira idade. Um
exemplo é o grupo das pessoas de 75 anos ou mais de idade
que teve o maior crescimento relativo (49,3%) nos últimos
dez anos, em relação ao total da população idosa. Porém,
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até o momento do andamento da pesquisa em questão não
foram divulgados os dados referentes ao censo de 2010.
Stancati (2012) afirma que com a constatação do aumento da população idosa no mundo, sobretudo no Brasil
a partir dos dados do IBGE, por exemplo, é de fundamental
importância focar os problemas que a população idosa tem
enfrentado. Para tanto, propõe em seu estudo sobre iluminação para a terceira idade numa casa de repouso, determinar os níveis de iluminância que se deve adotar em projetos
de interiores, em casas de repouso.
Tal exemplo pode ser reforçado no objetivo deste estudo, em razão da preocupação em atender as condições peculiares da população em questão, primando pela melhoria
na qualidade de vida desta, já que a mesma a cada dia tem
se mostrado mais vivaz, cumprindo cada vez mais diferentes tipos de atividades.
A visão do idoso e a iluminação

Em relação aos problemas oculares, uma das doenças
fortemente presente nos idosos, Costa (2005) diz que o olho
humano, assim como de todo ser vivo, envelhece ao longo
de sua existência e que nos idosos, a necessidade de mais
luz é ampliada.
Ao reaver Stancati (2012) Apud Kunimoto; Kantikar
(2007) tem-se que à medida que o ser humano envelhece
o olho também sofre mudanças, sendo essas atribuídas exclusivamente ao processo de envelhecimento.

137

138

Rumos da Pesquisa no Design Contemporâneo: Inserção Social

No entanto, Stancati (2012) Apud Shah et al. (2009),
diz que com o envelhecimento, a qualidade da visão piora
devido às razões independentes do envelhecimento de doenças dos olhos e que as mudanças mais importantes funcionalmente são a redução no tamanho da pupila e perda
da capacidade de foco, sendo que a área da pupila regula a
quantidade de luz que vem a alcançar a retina e já o foco
está relacionado à questão da acomodação visual.
Moares et. al (2011) complementa que existem medidas
da luz que são primordiais para a utilização segura dos ambientes, em que a fotometria é que investiga os métodos e
processos das medidas da luz, bem como suas grandezas,
como por exemplo intensidade luminosa, luminância, contraste, entre outros. Schmid (2005) exprime que um aspecto peculiar da visão é a imensa escala geométrica com que
as informações do meio podem ser recebidas.
Moraes et. al. (2011) Apud Iida (2005), diz que um ambiente com ofuscamento, com grandes contrastes e má iluminação pode levar à fadiga visual, a partir de sintomas
como lacrimejamento, redução da eficiência visual, dores
de cabeça, náuseas, depressão, irritabilidade, entre outros.
Para tanto, Figuero (2013) aponta algumas considerações para tornar a iluminação mais eficaz para os idosos:
• Aumentar os níveis de luz, para isso deve-se considerar que os idosos devem receber cerca de duas
ou três vezes mais luz, em relação às pessoas jovens.
Neste caso, é importante fazer o uso de luz difusa e
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•

•

•

•

utilizar cores claras nas paredes, pisos e tetos, para
haver maior grau de reflexão no ambiente e melhora
do nível de iluminação do mesmo;
Minimizar brilhos, para isso deve-se utilizar lâmpadas protegidas por materiais opacos e/ou translúcidos, já que o brilho excessivo pode prejudicar a visão;
Aumentar o contraste, já que este se reduz conforme a idade. Uma ilustração seria pintar o batente da
porta do banheiro com cor escura para contrastar
com as paredes brancas para que idosos possam ter
uma melhora significativa de visibilidade ao utilizar
o banheiro durante a noite, por exemplo;
Equilibrar os níveis de luz, sobretudo em espaços
de transição como corredores e vestíbulos, os quais
devem ter níveis de luz equilibrados com as dependências adjacentes;
Melhorar a percepção da cor, através da utilização
de lâmpadas fluorescentes de alta qualidade.

Reforçando a questão do contraste, defendida por Figueiro (2013), é elucidada a utilização de luzes de sinalização, aplicadas às tomadas baixas, que servem para indicar
o caminho do corredor até o banheiro, por exemplo, para
que não tenha a luz excessiva acesa no meio da noite. Outra consideração é sobre sensor de movimento, instalado
na porta do corredor para que um dispositivo elétrico de
baixa luminosidade seja aceso quando necessário.
Já em relação às condições de iluminação, é possível
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afirmar, com base em Costa (2005), que os idosos precisam de mais luz já que nos ambientes por estes ocupados,
sobretudo clínicas ou lares geriátricos, a realidade é bem
diferente da exigida por norma e que quando expostos a
ambientes com maior iluminação sofriam alterações de
humor, por exemplo.
Para tanto, Costa (2005) reitera que não basta que haja
maior iluminação, mas que fontes luminosas não sejam
ofuscantes, dado que a visão de um adulto com mais de
60 anos é muito sensível às fontes de luz de um modo geral. Assim, é preciso aliar a base literária à aplicabilidade
de um projeto de iluminação coerente e com desempenho
apropriado para tal população.
Pode-se dizer que erros cometidos em relação à iluminação de ambientes internos, baseiam-se nas seguintes
condições: níveis insuficientes de iluminância; existência
de claridade excessiva e/ou de ofuscamento; uso de lâmpadas de baixa reprodutividade cromática, entre outros.
Em relação às conseqüências da má iluminação, de acordo com Martins (2013), um dos lugares mais perigosos de
uma casa, é o caminho do quarto para o banheiro, para o
qual devem ser evitadas superfícies e lâmpadas muito brilhantes porque os olhos dos idosos já não se adaptam com
tanta rapidez à claridade. Para tanto, deve-se fazer o uso de
uma luz permanentemente acesa, como uma luz de sinalização no corredor ou então abajures no próprio dormitório.
De acordo com Osram (1979), a causa do ofuscamento é
a luminância excessiva, sendo que o ofuscamento fisiológi-
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co causa uma limitação ou total extinção das funções elementares da visão. Assim, define o ofuscamento como uma
das causas mais comuns da fadiga visual, no entanto diz
também que há outro tipo de ofuscamento, ao se tratar de
uma iluminação muito intensa, como por exemplo, aquela
que incide em um papel branco sobre uma mesa de trabalho, tendo-se uma notável diferença de iluminação entre o
papel e a superfície, causando fadiga.
A respeito da quantidade e qualidade da iluminação em
ambientes internos, conforme Osram (1979) tem-se que a
iluminação artificial passa a ser agradável, à medida que
é adaptada às condições naturais de um modo geral, possibilitando que as diversas cores geradas, de acordo com a
trajetória do sol ao longo do dia, influencie na atmosfera
dos ambientes.
Como complemento à discussão sobre ofuscamento, baseado em Carvalho (1970), a partir de uma má iluminação,
com baixa intensidade e alto ofuscamento, têm-se sintomas
como dores de cabeça, desordens nervosas, além de diversos problemas oftalmológicos como miopia, astigmatismo,
fadiga do nervo óptico, insensibilidade da retina, além da
perda total da visão. Tais malefícios podem ser acentuados
em crianças, pela razão dos olhos estarem em pleno desenvolvimento.
MATERIAIS E MÉTODOS

Diante da questão abordada, sobre a qualidade de vida
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do idoso, em relação à iluminação presente em seu cotidiano, o estudo em investigação trata de uma pesquisa exploratória, que de acordo com Severino (2007), busca levantar
informações sobre um determinado objeto, delimitando
assim um campo de trabalho, mapeando as condições de
manifestação desse objeto.
Nesse sentido, também acaba sendo qualificada como
pesquisa explicativa, já que além de registrar e analisar os
fenômenos estudados, busca identificar suas causas, seja
através da aplicação do método experimental/matemático,
seja da interpretação possibilitada pelos métodos qualitativos, frisa o mesmo autor.
Na coleta de dados, aplicou-se um formulário (modelo anexo 1) como instrumento, já que o mesmo pode ser
caracterizado como um dos meios essenciais para a investigação social, podendo-se obter respostas diretamente do
entrevistado. Os formulários são compostos de perguntas
abertas; fechadas e mistas e foram aplicados pelos próprios
pesquisadores.
O formulário aplicado foi adaptado de um questionário
empregado em outro estudo, publicado em formato de artigo científico em revista, também referente à qualidade de
vida da população idosa, Reis (2013). No entanto, na ocasião, os idosos alvos da pesquisa faziam estadia em uma
colônia de férias.
A justificativa da aplicação do mesmo conteúdo, tendo,
no entanto, sido corrigido apenas o termo de questionário
para formulário, se dá pela intenção em se obter alguns da-
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dos comparativos entre a pesquisa dos idosos em colônia de
férias e a relação entre a iluminação presente na vida dos
idosos do lar vicentino estudado.
A pesquisa, pois tem por base três artigos científicos:
Reis (2013), Stancati (2012) e Venson (2013), estudos que
fornecem discussões sobre questões de iluminação para
idosos, tendo sido o primeiro aplicado em uma colônia de
férias; o segundo numa casa de repouso e o terceiro a engenheiros e arquitetos a fim de investigar o conhecimento
que estes possuem sobre projetos de iluminação específicos
para ambientes ocupados por idosos.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Com base em informações cedidas pela assistente social
da “Assistência Vicentina de Pederneiras – Lar São Vicente
de Paulo” de que no momento existem 60 (sessenta idosos)
na instituição e que cerca de 50% (cinqüenta por cento) deles teriam condição para responderem as perguntas.
Antes do início da aplicação do instrumento, foi solicitado à assistente social, um reconhecimento das dependências, a fim de facilitar o diálogo entre os entrevistados. A
assistente acompanhou a coleta de dados, ao indicar cada
idoso para responder ao formulário.
As dependências da instituição são compostas por dois
pavilhões avarandados, sendo um feminino e outro masculino, os quais contêm dormitórios e banheiros, sendo
que os banheiros são comuns à cada dois dormitórios. E a
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iluminação predominante nos ambientes estudados é dada
por lâmpadas fluorescentes compactas e por lâmpadas incandescentes.
Entre os pavilhões existe um refeitório. Há também
uma pequena extensão das alas, recentemente construída,
a qual possui dormitórios e banheiros, no entanto com características arquitetônicas distintas das alas mais antigas.
Ademais, encontram-se a recepção, com sala da diretoria
e da assistente social; capela e anexo à instituição, o “Centro
de convivência da melhor idade”, onde idosos da cidade podem passar o dia enquanto seus familiares trabalham. Todavia, o centro de convivência não faz parte do objetivo da
pesquisa, bem como as demais dependências citadas.
O formulário, que possui 10 (dez) questões, apresenta um
cabeçalho com alguns itens sobre gênero, idade, estado civil
e tempo de permanência no asilo, só foi possível ser aplicado
há apenas 22 (vinte e duas) pessoas. Em relação à análise do
formulário aplicado, foram consultados 22 (vinte e dois) idosos, sendo 10 (dez) mulheres e 12 (doze) homens.
Não há uma predominância da idade entre eles, já que
as idades se mostraram bem variáveis, em que a faixa etária compreende os 59 (cinqüenta e nove) anos e 96 (noventa
e seis) anos. No entanto, a média é de 76 (setenta e seis)
anos. Sobre o estado civil, tem-se 10 (dez) indivíduos solteiros; 10 (dez) viúvos e 2 (dois) separados. No que se refere ao
tempo de permanência no lar, foi verificado que 15 (quinze)
pessoas estão entre 2 (dois) e 10 (dez) anos; 4 (quatro) estão
entre 1 (um) mês e 2 (dois) anos e apenas 1 (um) está há
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mais de 10 (dez) anos.
A seguir, serão apresentadas as questões com seus devidos números e respectivas discussões:
Questão 1: trata da qualidade do sono, tendo sido
perguntado se os idosos consideram se dormem
bem. A predominância das respostas é que sempre
dormem bem;
Questão 2: aborda o hábito de levantar à noite. As
respostas foram variadas, dada as condições dos
idosos;
Questão 3: ao longo da coleta, percebeu-se que a
pergunta, a qual questionava o uso de medicação
para dormir, foi homogênea, tendo que todos respondiam não saber qual medicação utilizavam, já
que os enfermeiros são os responsáveis por administrar a medicação;
Questão 4: perguntava sobre o hábito de dormir
com a luz acesa. O predomínio das respostas foi o
não, instintivamente pelo fato de que a iluminação
geral do corredor comum aos dormitórios e banheiros, permanece constantemente acesa. Ainda em
relação à mesma questão, apenas 1 (uma) senhora
respondeu dormir com a luz geral do dormitório
acesa, sobretudo em dias de tempestades, além de
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fazer o uso de abajur, também justificado por maior
segurança para sua locomoção;
Questões 5 e 6: foram utilizadas apenas no caso
comentado anteriormente, já que houve a predominância de respostas negativas em relação à utilização da luz acesa para dormir;
Questão 7: em razão da luz apagada no dormitório,
o tipo de iluminação utilizada foi a do corredor interno. Em relação a essa pergunta, houve a necessidade de incorporar verbalmente, outra pergunta
sobre a porta do dormitório, já que se percebeu que
os idosos ficariam totalmente no escuro. Assim,
alguns idosos responderam que deixavam a porta
entreaberta; outros totalmente aberta; outros ainda
encostada. Já outros disseram dormir com a porta
fechada, uma vez que as portas possuem abertura
com cerca de 15cm, o que faz com que a iluminação do corredor adentre no dormitório através de
um feixe de luz, o que certamente transmite maior
segurança em relação à locomoção dos idosos ao levantarem para ir ao banheiro no período da noite,
por exemplo;
Questões 8 e 9: praticamente se anulam diante das
respostas de utilização da iluminação do corredor;
Questão 10: propõe alguma observação e/ou co-
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mentário por parte dos idosos, apenas três deles relataram o seguinte:
• “A luz do quarto que é forte; prefiro a mais amarela” – Srª Lourdes, 68 anos.
• “A luz passa por baixo da porta e clareia o quarto” – Srª Luzia, 85 anos.
• “Vou pedir pro meu filho trazer um abajur pra
ficar aceso enquanto fecho a porta” – Srª Paula,
83 anos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no contingente populacional de idosos e o
tema sobre iluminação aliada à qualidade de vida destes,
buscou-se um estudo que pudesse identificar a interferência da luz no dia-a-dia dessas pessoas, tendo-se como base
uma amostra de idosos residentes num lar vicentino no
município de Pederneiras/SP.
Foram verificados os fatores que influenciam a qualidade de vida dos moradores em questão tal como, por exemplo, a percepção dos idosos em relação à iluminação nas
dependências do lar, sobretudo naquela presente nos dormitórios e áreas adjacentes.
O objetivo foi atingido, no que concerne a vertente social do trabalho, já que explorou condicionantes de iluminação associadas à qualidade de vida, no sentido de buscar questionamentos sobre questões rotineiras, as quais de
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uma forma geral tornam-se imperceptíveis aos olhos dos
cidadãos, os quais, por exemplo, não possuem vínculo com
a proposta do conceito de pesquisa, ou seja, de investigar
uma questão, ao analisar e discutir suas hipóteses.
Espera-se que tal estudo fique como contribuição em
forma de diretrizes para outros trabalhos acadêmicos, com
o propósito de discutir assuntos correlatos aos idosos, bem
como à iluminação de uma forma universal, no que diz respeito à ergonomia do ambiente construído, com destaque
para o conforto ambiental aliado à qualidade de vida das
pessoas.
Por fim, a intenção do trabalho vigora na ideia de agregar conhecimento a uma maior parcela da população, com
ênfase ao contingente acadêmico e aos profissionais das
áreas afins e que tenha o tributo na busca de discussão sobre a importância do tema iluminação vinculada à qualidade de vida do idoso.
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ANEXO 1
FORMULÁRIO
Este formulário trata-se de um instrumento de coleta de dados para a
elaboração de uma pesquisa, que servirá como requisito para a conclusão da disciplina “Qualidade da iluminação no ambiente de trabalho”, do Programa de Pós-Graduação em Design / Mestrado – UNESP,
campus Bauru, cujos pesquisadores irão discutir o seguinte tema: “Iluminação como fator de qualidade de vida para os idosos”.
Será aplicado na “Assistência Vicentina de Pederneiras – Lar São Vicente de Paulo”.
Por se tratar de um formulário, deverá ser preenchido pelos pesquisadores.
DATA: ____/____/____
SUJEITO : __________________________________________________
GÊNERO:

(

) masculino

(

) feminino

IDADE: ______________
ESTADO CIVIL: _______________________________________________
TEMPO DE PERMANÊNCIA NO LAR: _______________________________
1. DORME BEM?
(

) sempre

(

) às vezes

(

) nunca

2. TEM O HÁBITO DE LEVANTAR À NOITE?
(

) sempre

(

) às vezes

(

) nunca

3. FAZ USO DE MEDICAÇÃO PARA DORMIR?
(

) sempre
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(

) às vezes

(

) nunca

4. DORME COM LUZ ACESA?
(

) sim, sempre

(

) sim, às vezes

(

) não

5. PARA QUEM DORME COM A LUZ ACESA: POR QUE DORME COM LUZ ACESA?
(

) prefere a luz acesa

(

) não consegue dormir no escuro

(

) o companheiro de quarto faz questão

(

) outros motivos: __________________________________________

6. QUAL O MOTIVO PELO QUAL DESEJA TER LUZ ACESA PARA DORMIR?
(

) medo do escuro

(

) segurança

(

) segurança para locomoção no escuro

(

) outro motivo: ___________________________________________

7. FAZ USO DE QUAL TIPO DE ILUMINAÇÃO?
(

) geral

(

) banheiro

(

) exterior

(

) corredor interno

(

) abajur

(

) luz de sinalização

(

) automação

(

) outro tipo: _____________________________________________

8. PARA QUEM FAZ USO DE ILUMINAÇÃO: É SEMPRE DO MESMO TIPO?
(

) sim, sempre

(

) quase sempre
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(

) não

9. COMO FOI ESCOLHIDO O TIPO DE ILUMINAÇÃO?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________
10. GOSTARIA DE FAZER ALGUMA OBSERVAÇÃO OU COMENTÁRIO?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________
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INSERÇÃO SOCIAL: design para todos
e a busca da solução de problemas da
sociedade; o caso do PPGDg (UFMA)

Raimundo Lopes Diniz, Dr.(diniz@ufma.br)
André de Souza Lucca, Dr.
Carlos de Salles Soares Neto, Dr.
PPGDg – Universidade Federal do Maranhão

D

e acordo com Costa (2009), o Design pode ser aplicado para solucionar problemas sociais, sendo assim denominado de Design Social. A proposta de tal
abordagem é a interferência estratégica por parte do Designer na busca da transformação processual da sociedade,
abrangendo a responsabilidade social, profissional e ética.
Parafraseando Fornaiser et. al (2005) o “Design social é
a materialização de uma idéia por meio de análise, planejamento, execução e avaliação, que resultam num conceito
e na difusão de um conhecimento, para influenciar o comportamento voluntário do público-alvo (beneficiários), para
promover mudanças sociais”. Os autores afirmam, ainda,
que o designer está associado à facilitação do cumprimen-
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to de tarefas e necessidades do homem, otimizando-as por
meio do desenvolvimento de projetos que contemplem produtos, mensagens (informações) ou serviços. Desta forma,
é possível notar que o designer possui, na sua essência, a
intenção natural de agir frente aos problemas sociais, aqueles relacionados a uma sociedade com o intuito de primar
pelos elementos que podem resultar em uma boa qualidade
de vida do ser humano (usuário em potencial, alvo de toda
intervenção do designer).
As possibilidades de intervenções do design social podem ser: 1. inserção social e econômica (iniciativas economicamente viáveis e auto-sustentáveis); 2. a manipulação de pessoas por meio de imagem subliminar (imagens
criadas e utilizadas visando comportamentos e valores);
3. repercussão social não intencional (preocupação com as
percepções individuais, e, portanto, diferentes), 4. projetos
sociais intencionais (finalidade de obter retorno financeiro
e percepção positiva por parte de um determinado público)
e; 5. os voltados ao meio ambiente (ou ecologia) (busca pelo
equilíbrio do desenvolvimento sustentável) (Fornaiser et
al, 2005). Ou seja, há uma gama de possibilidades de aplicação da abordagem “Design social”, tanto projetos que evidenciam elementos gráficos (imagens) quanto projetos de
produtos (objetos), incluindo a eco-eficiência e a inovação.
De maneira geral, conforme afirma Costa (2009), o desenvolvimento de Produtos sociais tem como alvo o lado
humano em que está inserido, atentando às questões econômicas e de mercado. Essa idéia, segundo Costa, busca
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fortalecer o desenvolvimento sócio-econômico de uma
grande massa desprovida de acesso aos benefícios contemporâneos. Assim, Design Social pode ser definido como:
Um aprimoramento do processo de inovação utilizando-se das ferramentas interdisciplinares de Design, e
cujos objetivos podem ser sistematizados da seguinte forma: conscientização social; inserção no mercado; melhoria
de processo; desenvolvimento de novos produtos; e valor
agregado. Tendo como significação primordial o apelo à
responsabilidade social do profissional executor da interferência, bem como o dimensionamento econômico e social
de seu trabalho, em âmbitos diversos, tais como Design de
produto, de serviços e de sistemas (COSTA, 2009, p. 5).
Com base nestas afirmações, o presente artigo pretende
fundamentar que a proposta do Programa de Pós-Graduação em Design (PPGDg) oferecido pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), também apresenta em seus
objetivos a aplicação do processo do Design Social, visando
fomentar o bem-estar social e a qualidade de vida da população regional e nacional a partir dos seus objetivos, da sua
estrutura curricular e dos seus quadros docente e discente.
1. PPGDg (UFMA)

O PPGDg (UFMA) foi implantado em Janeiro de 2012
por meio do curso de Mestrado em design (UFMA), a ní-
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vel Acadêmico, aprovado e recomendado durante a 132ª
Reunião do Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES), CAPES. A proposta do PPGDg contempla
a Associação Parcial (AP) entre a UFMA (Departamento
de Desenho e Tecnologia) e a Universidade Federal de Pernambuco (Departamento de Design), buscando trabalhar
inicialmente a área de concentração “Design de Produtos”,
abrangendo as seguintes linhas de pesquisa: “Design e sustentabilidade: Materiais, Processos e Tecnologia” e “Design
e Produtos Multimídia”.
De maneira geral, o objetivo do PPGDg é envolver discussão e conhecimento a respeito do desenvolvimento de
produtos, a nível de pesquisas descritivas e experimentais,
visando a solução de problemas inerentes a sociedade como
um todo. O foco é o design como uma ciência interdisciplinar que busca suprir as necessidades humanas. A história
tem mostrado o Design como uma atividade de largo espectro disciplinar a qual teve e tem tido papel fundamental
no desenvolvimento da humanidade. Designers têm contribuído para esse desenvolvimento atrás da solução de
problemas desafiadores por inovar e melhorar a maneira
como se produz e como se vive. A pesquisa e a tecnologia
em Design propiciam possibilidades e tem uma enorme
responsabilidade na solução e/ou mitigação de problemas
dos dias atuais impostos pelas necessidades do Homem,
como seu foco de atenção.
A preservação do meio ambiente e o design na ação
tecnológica, no que diz respeito à multimídia, são pontos
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críticos na problemática imposta pelo desenvolvimento
humano. São aspectos importantes em pesquisa e desenvolvimento que envolva Design. Desenvolvimento sustentável não é mais uma opção ou estratégia política, mas sim
a busca pela sobrevivência e qualidade de vida de gerações
futuras. A tecnologia digital e a multimídia, principalmente no presente século, também vem contribuindo como um
meio de desenvolvimento da sociedade, por meio de sistemas informacionais em vários âmbitos e setores (como
por exemplo, a educação, o marketing, serviços e ambientes) e são considerados de suma importância para o design
de produtos que possam garantir a rapidez nas trocas de
informação como um todo otimizando a relação homem-homem e homem-sistemas.
O curso de Mestrado em Design da UFMA busca oferecer aos seus alunos a oportunidade de estender e aprofundar, de maneira autônoma, conhecimentos obtidos na
Graduação. Propõe-se, ainda, a formar docentes pesquisadores, e profissionais interessados em aumentar seu potencial de geração, difusão e otimização de conhecimentos
estéticos e técnicos, relacionados com o processo produtivo
de bens e serviços. Empenha-se, também, para viabilizar
a formação de recursos humanos para o desenvolvimento
tecnológico, científico e cultural do país, e fundamentalmente, do Norte- Nordeste. A formação do Mestre em Design se constitui como elemento de impacto social da região
por possuir instrumental teórico prático suficiente para
solucionar problemas com consciência da responsabilida-
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de pelo desenvolvimento regional e humano. É necessário
ressaltar que o Mestre em Design será um profissional de
Design com formação em nível elevado, com consciência
social e um agente multiplicador de área de conhecimento
fundamental para o desenvolvimento das regiões Norte e
Nordeste.
2. Preocupação do PPGDg com o aspecto social:
enfoque na sustentabilidade e na Multimídia

2.1. A dimensão social nas inovações sustentáveis

A) Inovação social

Dentro de uma abordagem de Design Sustentável, as
inovações sociais podem ser criadas através de propostas
de novos cenários correspondentes a estilos de vida sustentáveis. Trata-se de desenvolver, no plano cultural, atividades com tendência a promover novos critérios de qualidade
e, nesta direção, a modificar a própria estrutura da demanda por resultados.
De acordo com Vezzoli e Manzini (2007, p. 5), este é um
nível de atividade projetual que pode ocorrer de diversas
formas, não relacionadas diretamente com a produção de
produtos ou serviços, mas com a construção e disseminação do conhecimento, em artigos, livros, conferências e
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mostras. Este é um nível no qual os programas de pesquisa
e as escolas de Design exercem um papel-chave, mas que
também pode encontrar uma relação com empresas intencionadas a redefinir a sua própria identidade e a exercer,
nesta direção, um papel cultural.
A sustentabilidade, com esta abordagem, é procurada
através de um comportamento projetual orientado para
aquilo que Manzini e Jégou (2003, p. 232) definem como
“inovação radical orientada”. Para estes autores, a inovação deve guiar os processos em direção a uma mudança
sistêmica, que implique uma qualquer forma de ruptura
com a continuidade em relação a uma situação dada e cujo
resultado seja coerente com os critérios fundamentais da
sustentabilidade. Com a definição de “radical orientada”,
os autores evidenciam uma específica particularidade que
nem todos os tipos de inovação possuem, ou seja, aquela de
incidir radicalmente sobre um dado sistema socioeconômico determinando diferentes níveis de desenvolvimento.
Sob tal definição, entende-se que as ações de design
necessárias para o alcance da sustentabilidade devem mirar as inovações que promovam eventos de ruptura com
as práticas atuais e, portanto, que estejam aptas a produzir
novos comportamentos nos indivíduos e consequentemente na sociedade. Mas não somente isto, tais inovações devem ser flexíveis a tal ponto de poderem combinar-se com
as mudanças incrementais, organizativas e gerenciais existentes e a induzir mudanças intrinsecamente sustentáveis
ao interno de todo o sistema tecnológico. Inovar, na área
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do Design Sustentável, significa também considerar um
sistema em sua complexidade de sistema social, tecnológico e natural. Por isto, é necessário avaliar no projeto uma
pluralidade de atores de diferentes naturezas: produtores,
prestadores de serviços, instituições públicas, várias organizações que sejam a expressão da sociedade ou de grupos
de cidadãos. Na visão de Manzini e Jégou (2003, p. 232),
“a inovação é um fato social, ou melhor, é um fenômeno
cuja dimensão social é maior do que, em geral, aqueles que
falam de inovação e Design estão inclinados a considerar.
B) Ecoeficiência de sistemas

Com esta abordagem a inovação é entendida como um
sistema de novas interações entre os atores socioeconômicos
e refere-se à oferta de produtos e serviços estruturados entorno do conceito de ecoeficiência de sistemas, ou seja, naquelas
situações cujo interesse econômico e competitivo das empresas reduz, em nível sistêmico, o consumo dos recursos.
Para Thackara (2008, p. 16) uma característica chave
da sustentabilidade é a eficiência no uso dos recursos. “Na
economia que nos espera, compartilharemos todos os recursos: a energia, as matérias-primas, o tempo, as capacidades individuais, o espaço e o alimento. Para fazer isto,
utilizaremos sistemas sociais e a comunicação em rede”.
Para o autor, o princípio de usar sem possuir pode ser aplicado a todo o tipo de artefato: edifícios, estradas, veículos,
escritórios e assim por diante. Na prática nenhum objeto
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pesado e imóvel deve nos pertencer, é suficiente saber como
e onde encontrá-lo. Uma radical eficiência no uso dos recursos pressupõe que os produtos sejam vistos como meios
para um dado fim e não um fim em si mesmos. Em resposta à abordagem projetual centrada nos objetos e na sua
aparência, põe-se agora o foco nos “sistemas” de produtos
em ciclo fechado, de forma que satisfaçam as necessidades
individuais e coletivas em todos os aspectos da vida diária.
Contudo, para se introduzir inovações de sistema é necessário que os designers possuam novas capacidades. De
acordo com Vezzoli e Manzini (2007, p. 205), inicialmente
significa que o designer deve aprender a projetar conjuntamente produtos e serviços. Em seguida, deve aprender a
projetar a configuração entre os atores e operadores para
encontrar soluções que levem à convergência dos interesses econômicos, ambientais e sociais. Enfim, deve também
aprender a trabalhar em um ambiente de co-design entre
diversos empreendedores, instituições públicas e privadas
e, naturalmente, usuários.
C) Capacidades projetuais difusas

A essência desta abordagem projetual consiste em possuir a capacidade de imaginar algo que ainda não existe,
e de organizar estratégias e pessoas para realizá-lo. Para
Manzini e Jégou (2003, p. 14), este é um particular recurso
que se faz muito necessário hoje. Não se refere somente aos
especialistas do projeto (designers, arquitetos, engenheiros
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e urbanistas), mas a todos os atores envolvidos na construção da sociedade: dos decisores das políticas territoriais aos
cidadãos comuns.
A idéia de que a projetualidade difusa deve ser cultivada
e promovida é um dos temas principais da obra de Manzini e Jégou (2003). Em particular, a hipótese deles é que se
pode operar sobre este terreno também com ferramentas de
Design. E que, portanto, a responsabilidade do designer não
seja somente aquela de projetar os artefatos, mas também de
facilitar o desenvolvimento das capacidades projetuais difusas e dos contextos que favoreçam a sua aplicação. Nesta
perspectiva, o papel que os designers podem assumir é aquele de propor respostas alternativas para as necessidades e
exigências da sociedade. Para realizar isto, o comportamento projetual deve partir de uma percepção dos problemas a
partir de baixo (bottom-up). Operar sobre o cotidiano implica partir de uma observação das pessoas em seu contexto,
das suas questões e das suas atitudes comportamentais. Significa considerar as escolhas das empresas e as políticas das
instituições públicas a partir da escala micro.
Para Thackara (2008, p.146), o modo tradicional de projetar é aquele de se concentrar sobre a forma e a estrutura.
Os problemas vêm “descompostos” em pequenas partes
nas quais são assinaladas as prioridades de projeto, enquanto ações e inputs externos são definidos num projeto
que será colocado em prática por outros atores. Se trata de
uma abordagem do alto para baixo (top-down) proveniente
de fora. “Hoje isto não é muito funcional, porque os sis-
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temas complexos, especialmente quando têm ao centro o
homem, não ficam parados à espera do nosso re-design.
Funciona melhor uma estratégia projetual baseada na percepção e resposta: são descritos os resultados desejados,
mas não o modo para alcançá-los”. Perceber e responder
significa estar sensível aos eventos em um contexto – como
uma cidade ou uma região – e responder de forma rápida e
apropriada às mudanças. É uma abordagem que implica o
desenvolvimento de compreensão e de sensibilidade para a
morfologia dos sistemas, suas dinâmicas, sua inteligência,
como funcionam e a quais estímulos reagem. Isto significa
que “devemos olhar para a projetação como um modo de
endereçar as coisas, mais do que um modo de dar às coisas
uma forma, passando para uma concepção de nós mesmos
como autores de um trabalho terminado aquela de facilitadores, cujo trabalho consiste em ajudar as pessoas a agir
de modo mais inteligente, mais projetual, ao interno dos
sistemas nos quais todos nós vivemos”.
2.2. A importância da multimídia
para a inclusão social

Williams & Blair (1994) apud Carvalho (2003) definem
multimídia como uma diversidade de meios de comunicação tratadas de maneira integrada, englobando fatores
como: textos, vozes, músicas, gráficos, vídeos e animação
(Carvalho, 2003). Para os autores, um sistema de multimídia pode possibilitar o compartilhamento, comunicação e
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processamento de uma grande quantidade de informações
trabalhadas de maneira integrada. Em suma, o termo multimídia é usado, atualmente, para descrever múltiplas formas de mídia e conteúdo combinados em um único artefato, o qual pode ser assistido, armazenado ou transmitido.
Multimídia normalmente inclui uma combinação de texto,
áudio, imagens estáticas, animação, vídeo e interatividade,
em suas múltiplas formas, encontrando aplicação em diferentes áreas, como publicidade, arte, televisão, educação,
computação, engenharia, medicina, matemática, negócios,
pesquisa científica e aplicações espaço-temporais.
Historicamente falando, Torres & Mazzoni (2007) afirmam que a multimídia tem sido um dos objetivos das comunicações, sendo utilizada de maneira inicial no cinema
e, também, desde o surgimento da televisão, sendo que a
era do computador e da internet vem cada vez mais revolucionando o processo de comunicação possibilitando, inclusive, uma maior interatividade, por exemplo, pela mobilidade telefônica. Os autores afirmam, ainda, que:
Todo esse labor pela conquista da transmissão multimídia, que é o suporte tecnológico que permite a existência
da acessibilidade à informação e à comunicação, muitas
vezes é esquecido, pois são freqüentes as situações em que,
na televisão brasileira, observa-se o uso de uma preferência
estética pela comunicação visual, em detrimento da qualidade da informação que está sendo gerada. Essa prática
inadequada, que prejudica especificamente as pessoas com
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deficiência visual (Torres & Mazzoni, 2007, pp. 78).
Observa-se, portanto, que a multimídia deve ser considerada como um conjunto integrado de elementos que devem
primar por fatores específicos de usuários, considerando
também aspectos sociais, econômicos e culturais, facilitando assim o processo de comunicação global e integral.
A busca pela produção e universalização do conhecimento passa hoje por diferentes dispositivos midiáticos de
distribuição de informações em massa como, por exemplo,
a internet, o rádio e a TV. No Brasil, a TV desponta como o
principal meio utilizado para veicular essas informações à
sua população.
É pela TV que a maioria dos brasileiros tem acesso às
notícias regionais e do mundo, mas é com o advento da TV
Digital interativa (TVDi) que os brasileiros poderão realizar transações bancárias ou ainda marcar consultas no
posto de saúde mais próximo da sua casa sem necessidade
de deslocamento e utilizando apenas o controle remoto da
TV. Isso é possível porque os novos aparelhos de televisão
são dotados de uma camada especial de softwarechamado
de Ginga (primeiro sistema brasileiro a ser reconhecido
como um padrão mundial pela União Internacional de Telecomunicações (UIT).
Diante de tantos recursos multimídias (áudio, texto, vídeo, aplicativos, etc.) e a possibilidade de transmiti-los via a
TVDi, no panorama nacional, têm-se notado alterações na
forma de produção de conteúdo televisivo e seus impactos
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na experiência do telespectador em relação a forma como
se consome tal conteúdo, o que tem chamado atenção para
a importância de fazer com que esses aplicativos sejam
cada vez mais atraentes e fáceis de serem manipulados por
diferentes telespectadores e, dessa forma, promovendo a
inclusão social do brasileiro por meio da própria TV.
Torres & Mazzoni (2007) alertam para o fato de que a
comunicação visual na televisão brasileira, e nos sistemas
multimídia em geral, deve seguir os princípios da acessibilidade, para derrubar a barreira das dificuldades de se poder obter informações para pessoas com deficiência.
Considerações finais

De maneira geral, pode-se afirmar que Design é uma
ciência que busca, por meio de pesquisas, otimizar o bem
estar da sociedade. Ao se falar, portanto, em pesquisa em
design, pode-se separar o tema entre pesquisa social, acadêmica e científica, com enfoque mais teórico, onde pesquisadores em design procuram entender a relevância do
design na sociedade levantando questões para reflexão e
discussão, e a pesquisa com teor mais prático, analítica,
encomendadas para se propor novas idéias que possam vir
a ser utilizadas em produtos e serviços no mercado consumidor. A pesquisa em design tem, também, o objetivo de
prover diretrizes para novos projetos a partir de estudos
comprovados em testes científicos, criando assim bases que
podem servir de apoio para, por exemplo, a criação de um
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novo projeto, o oferecimento de um novo serviço, a melhoria de produtos já existentes ou até mesmo levantar uma
nova questão para discussão. Por ser uma área bastante
abrangente, o design está num crescente no tocante à quantidade de pesquisas relevantes e necessárias à sociedade.
No que diz respeito ao PPGDg (UFMA) e sua proposta
em termos de área de concentração (“Design de Produtos”)
e linhas de Pesquisa (“Design e sustentabilidade: materiais,
processos e tecnologia”; “Design e Produtos multimídia”),
pode-se notar a preocupação com as demandas sociais que
clamam por inclusão e inserção, levando-se em consideração fatores humanos, sociais, econômicos e culturais.
A ciência e a tecnologia caminham lado a lado tendo o
design como norteador da sua fusão, buscando a sua implementação nos problemas da sociedade. Esta é a premissa
básica do PPGDg, devendo ser aplicada em circunstâncias
que possam abranger o Estado do Maranhão e as regiões
Norte e Nordeste, essencialmente.
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D

e acordo com Costa (2009), o Design pode ser aplicado para solucionar problemas sociais, sendo assim denominado de Design Social. A proposta de tal
abordagem é a interferência estratégica por parte do Designer na busca da transformação processual da sociedade,
abrangendo a responsabilidade social, profissional e ética.
Parafraseando Fornaiser et. al (2005) o “Design social é
a materialização de uma idéia por meio de análise, planejamento, execução e avaliação, que resultam num conceito
e na difusão de um conhecimento, para influenciar o comportamento voluntário do público-alvo (beneficiários), para
promover mudanças sociais”. Os autores afirmam, ainda,
que o designer está associado à facilitação do cumprimen-
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to de tarefas e necessidades do homem, otimizando-as por
meio do desenvolvimento de projetos que contemplem produtos, mensagens (informações) ou serviços. Desta forma,
é possível notar que o designer possui, na sua essência, a
intenção natural de agir frente aos problemas sociais, aqueles relacionados a uma sociedade com o intuito de primar
pelos elementos que podem resultar em uma boa qualidade
de vida do ser humano (usuário em potencial, alvo de toda
intervenção do designer).
As possibilidades de intervenções do design social podem ser: 1. inserção social e econômica (iniciativas economicamente viáveis e auto-sustentáveis); 2. a manipulação de pessoas por meio de imagem subliminar (imagens
criadas e utilizadas visando comportamentos e valores);
3. repercussão social não intencional (preocupação com as
percepções individuais, e, portanto, diferentes), 4. projetos
sociais intencionais (finalidade de obter retorno financeiro
e percepção positiva por parte de um determinado público)
e; 5. os voltados ao meio ambiente (ou ecologia) (busca pelo
equilíbrio do desenvolvimento sustentável) (Fornaiser et
al, 2005). Ou seja, há uma gama de possibilidades de aplicação da abordagem “Design social”, tanto projetos que evidenciam elementos gráficos (imagens) quanto projetos de
produtos (objetos), incluindo a eco-eficiência e a inovação.
De maneira geral, conforme afirma Costa (2009), o desenvolvimento de Produtos sociais tem como alvo o lado
humano em que está inserido, atentando às questões econômicas e de mercado. Essa idéia, segundo Costa, busca
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fortalecer o desenvolvimento sócio-econômico de uma
grande massa desprovida de acesso aos benefícios contemporâneos. Assim, Design Social pode ser definido como:
Um aprimoramento do processo de inovação utilizando-se das ferramentas interdisciplinares de Design, e
cujos objetivos podem ser sistematizados da seguinte forma: conscientização social; inserção no mercado; melhoria
de processo; desenvolvimento de novos produtos; e valor
agregado. Tendo como significação primordial o apelo à
responsabilidade social do profissional executor da interferência, bem como o dimensionamento econômico e social
de seu trabalho, em âmbitos diversos, tais como Design de
produto, de serviços e de sistemas (COSTA, 2009, p. 5).
Com base nestas afirmações, o presente artigo pretende
fundamentar que a proposta do Programa de Pós-Graduação em Design (PPGDg) oferecido pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), também apresenta em seus
objetivos a aplicação do processo do Design Social, visando
fomentar o bem-estar social e a qualidade de vida da população regional e nacional a partir dos seus objetivos, da sua
estrutura curricular e dos seus quadros docente e discente.
1. PPGDg (UFMA)

O PPGDg (UFMA) foi implantado em Janeiro de 2012
por meio do curso de Mestrado em design (UFMA), a nível Acadêmico, aprovado e recomendado durante a 132ª
Reunião do Conselho Técnico-Científico da Educação Su-
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perior (CTC-ES), CAPES. A proposta do PPGDg contempla
a Associação Parcial (AP) entre a UFMA (Departamento
de Desenho e Tecnologia) e a Universidade Federal de Pernambuco (Departamento de Design), buscando trabalhar
inicialmente a área de concentração “Design de Produtos”,
abrangendo as seguintes linhas de pesquisa: “Design e sustentabilidade: Materiais, Processos e Tecnologia” e “Design
e Produtos Multimídia”.
De maneira geral, o objetivo do PPGDg é envolver discussão e conhecimento a respeito do desenvolvimento de
produtos, a nível de pesquisas descritivas e experimentais,
visando a solução de problemas inerentes a sociedade como
um todo. O foco é o design como uma ciência interdisciplinar que busca suprir as necessidades humanas. A história
tem mostrado o Design como uma atividade de largo espectro disciplinar a qual teve e tem tido papel fundamental
no desenvolvimento da humanidade. Designers têm contribuído para esse desenvolvimento atrás da solução de
problemas desafiadores por inovar e melhorar a maneira
como se produz e como se vive. A pesquisa e a tecnologia
em Design propiciam possibilidades e tem uma enorme
responsabilidade na solução e/ou mitigação de problemas
dos dias atuais impostos pelas necessidades do Homem,
como seu foco de atenção.
A preservação do meio ambiente e o design na ação
tecnológica, no que diz respeito à multimídia, são pontos
críticos na problemática imposta pelo desenvolvimento
humano. São aspectos importantes em pesquisa e desen-
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volvimento que envolva Design. Desenvolvimento sustentável não é mais uma opção ou estratégia política, mas sim
a busca pela sobrevivência e qualidade de vida de gerações
futuras. A tecnologia digital e a multimídia, principalmente no presente século, também vem contribuindo como um
meio de desenvolvimento da sociedade, por meio de sistemas informacionais em vários âmbitos e setores (como
por exemplo, a educação, o marketing, serviços e ambientes) e são considerados de suma importância para o design
de produtos que possam garantir a rapidez nas trocas de
informação como um todo otimizando a relação homem-homem e homem-sistemas.
O curso de Mestrado em Design da UFMA busca oferecer aos seus alunos a oportunidade de estender e aprofundar, de maneira autônoma, conhecimentos obtidos na
Graduação. Propõe-se, ainda, a formar docentes pesquisadores, e profissionais interessados em aumentar seu potencial de geração, difusão e otimização de conhecimentos
estéticos e técnicos, relacionados com o processo produtivo
de bens e serviços. Empenha-se, também, para viabilizar
a formação de recursos humanos para o desenvolvimento
tecnológico, científico e cultural do país, e fundamentalmente, do Norte- Nordeste. A formação do Mestre em Design se constitui como elemento de impacto social da região
por possuir instrumental teórico prático suficiente para
solucionar problemas com consciência da responsabilidade pelo desenvolvimento regional e humano. É necessário
ressaltar que o Mestre em Design será um profissional de
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Design com formação em nível elevado, com consciência
social e um agente multiplicador de área de conhecimento
fundamental para o desenvolvimento das regiões Norte e
Nordeste.
2. Preocupação do PPGDg com o aspecto social:
enfoque na sustentabilidade e na Multimídia

2.1. A dimensão social nas inovações sustentáveis

A) Inovação social
Dentro de uma abordagem de Design Sustentável, as
inovações sociais podem ser criadas através de propostas
de novos cenários correspondentes a estilos de vida sustentáveis. Trata-se de desenvolver, no plano cultural, atividades com tendência a promover novos critérios de qualidade
e, nesta direção, a modificar a própria estrutura da demanda por resultados.
De acordo com Vezzoli e Manzini (2007, p. 5), este é um
nível de atividade projetual que pode ocorrer de diversas
formas, não relacionadas diretamente com a produção de
produtos ou serviços, mas com a construção e disseminação do conhecimento, em artigos, livros, conferências e
mostras. Este é um nível no qual os programas de pesquisa
e as escolas de Design exercem um papel-chave, mas que
também pode encontrar uma relação com empresas intencionadas a redefinir a sua própria identidade e a exercer,
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nesta direção, um papel cultural.
A sustentabilidade, com esta abordagem, é procurada
através de um comportamento projetual orientado para
aquilo que Manzini e Jégou (2003, p. 232) definem como
“inovação radical orientada”. Para estes autores, a inovação deve guiar os processos em direção a uma mudança
sistêmica, que implique uma qualquer forma de ruptura
com a continuidade em relação a uma situação dada e cujo
resultado seja coerente com os critérios fundamentais da
sustentabilidade. Com a definição de “radical orientada”,
os autores evidenciam uma específica particularidade que
nem todos os tipos de inovação possuem, ou seja, aquela de
incidir radicalmente sobre um dado sistema socioeconômico determinando diferentes níveis de desenvolvimento.
Sob tal definição, entende-se que as ações de design
necessárias para o alcance da sustentabilidade devem mirar as inovações que promovam eventos de ruptura com
as práticas atuais e, portanto, que estejam aptas a produzir
novos comportamentos nos indivíduos e consequentemente na sociedade. Mas não somente isto, tais inovações devem ser flexíveis a tal ponto de poderem combinar-se com
as mudanças incrementais, organizativas e gerenciais existentes e a induzir mudanças intrinsecamente sustentáveis
ao interno de todo o sistema tecnológico. Inovar, na área
do Design Sustentável, significa também considerar um
sistema em sua complexidade de sistema social, tecnológico e natural. Por isto, é necessário avaliar no projeto uma
pluralidade de atores de diferentes naturezas: produtores,
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prestadores de serviços, instituições públicas, várias organizações que sejam a expressão da sociedade ou de grupos
de cidadãos. Na visão de Manzini e Jégou (2003, p. 232),
“a inovação é um fato social, ou melhor, é um fenômeno
cuja dimensão social é maior do que, em geral, aqueles que
falam de inovação e Design estão inclinados a considerar.
B) Ecoeficiência de sistemas
Com esta abordagem a inovação é entendida como um
sistema de novas interações entre os atores socioeconômicos e refere-se à oferta de produtos e serviços estruturados
entorno do conceito de ecoeficiência de sistemas, ou seja,
naquelas situações cujo interesse econômico e competitivo das empresas reduz, em nível sistêmico, o consumo dos
recursos.
Para Thackara (2008, p. 16) uma característica chave
da sustentabilidade é a eficiência no uso dos recursos. “Na
economia que nos espera, compartilharemos todos os recursos: a energia, as matérias-primas, o tempo, as capacidades individuais, o espaço e o alimento. Para fazer isto,
utilizaremos sistemas sociais e a comunicação em rede”.
Para o autor, o princípio de usar sem possuir pode ser aplicado a todo o tipo de artefato: edifícios, estradas, veículos,
escritórios e assim por diante. Na prática nenhum objeto
pesado e imóvel deve nos pertencer, é suficiente saber como
e onde encontrá-lo. Uma radical eficiência no uso dos recursos pressupõe que os produtos sejam vistos como meios
para um dado fim e não um fim em si mesmos. Em res-
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posta à abordagem projetual centrada nos objetos e na sua
aparência, põe-se agora o foco nos “sistemas” de produtos
em ciclo fechado, de forma que satisfaçam as necessidades
individuais e coletivas em todos os aspectos da vida diária.
Contudo, para se introduzir inovações de sistema é necessário que os designers possuam novas capacidades. De
acordo com Vezzoli e Manzini (2007, p. 205), inicialmente
significa que o designer deve aprender a projetar conjuntamente produtos e serviços. Em seguida, deve aprender a
projetar a configuração entre os atores e operadores para
encontrar soluções que levem à convergência dos interesses econômicos, ambientais e sociais. Enfim, deve também
aprender a trabalhar em um ambiente de co-design entre
diversos empreendedores, instituições públicas e privadas
e, naturalmente, usuários.
C) Capacidades projetuais difusas
A essência desta abordagem projetual consiste em possuir a capacidade de imaginar algo que ainda não existe,
e de organizar estratégias e pessoas para realizá-lo. Para
Manzini e Jégou (2003, p. 14), este é um particular recurso
que se faz muito necessário hoje. Não se refere somente aos
especialistas do projeto (designers, arquitetos, engenheiros
e urbanistas), mas a todos os atores envolvidos na construção da sociedade: dos decisores das políticas territoriais aos
cidadãos comuns.
A idéia de que a projetualidade difusa deve ser cultivada
e promovida é um dos temas principais da obra de Manzi-

179

180

Rumos da Pesquisa no Design Contemporâneo: Materialidade, Gestão e Serviço

ni e Jégou (2003). Em particular, a hipótese deles é que se
pode operar sobre este terreno também com ferramentas de
Design. E que, portanto, a responsabilidade do designer não
seja somente aquela de projetar os artefatos, mas também de
facilitar o desenvolvimento das capacidades projetuais difusas e dos contextos que favoreçam a sua aplicação. Nesta
perspectiva, o papel que os designers podem assumir é aquele de propor respostas alternativas para as necessidades e
exigências da sociedade. Para realizar isto, o comportamento projetual deve partir de uma percepção dos problemas a
partir de baixo (bottom-up). Operar sobre o cotidiano implica partir de uma observação das pessoas em seu contexto,
das suas questões e das suas atitudes comportamentais. Significa considerar as escolhas das empresas e as políticas das
instituições públicas a partir da escala micro.
Para Thackara (2008, p.146), o modo tradicional de projetar é aquele de se concentrar sobre a forma e a estrutura.
Os problemas vêm “descompostos” em pequenas partes
nas quais são assinaladas as prioridades de projeto, enquanto ações e inputs externos são definidos num projeto
que será colocado em prática por outros atores. Se trata de
uma abordagem do alto para baixo (top-down) proveniente
de fora. “Hoje isto não é muito funcional, porque os sistemas complexos, especialmente quando têm ao centro o
homem, não ficam parados à espera do nosso re-design.
Funciona melhor uma estratégia projetual baseada na percepção e resposta: são descritos os resultados desejados,
mas não o modo para alcançá-los”. Perceber e responder

Rumos da Pesquisa no Design Contemporâneo: Materialidade, Gestão e Serviço

significa estar sensível aos eventos em um contexto – como
uma cidade ou uma região – e responder de forma rápida e
apropriada às mudanças. É uma abordagem que implica o
desenvolvimento de compreensão e de sensibilidade para a
morfologia dos sistemas, suas dinâmicas, sua inteligência,
como funcionam e a quais estímulos reagem. Isto significa
que “devemos olhar para a projetação como um modo de
endereçar as coisas, mais do que um modo de dar às coisas
uma forma, passando para uma concepção de nós mesmos
como autores de um trabalho terminado aquela de facilitadores, cujo trabalho consiste em ajudar as pessoas a agir
de modo mais inteligente, mais projetual, ao interno dos
sistemas nos quais todos nós vivemos.
2.2. A importância da multimídia para a
inclusão social

Williams & Blair (1994) apud Carvalho (2003) definem
multimídia como uma diversidade de meios de comunicação tratadas de maneira integrada, englobando fatores
como: textos, vozes, músicas, gráficos, vídeos e animação
(Carvalho, 2003). Para os autores, um sistema de multimídia pode possibilitar o compartilhamento, comunicação e
processamento de uma grande quantidade de informações
trabalhadas de maneira integrada. Em suma, o termo multimídia é usado, atualmente, para descrever múltiplas formas de mídia e conteúdo combinados em um único artefato, o qual pode ser assistido, armazenado ou transmitido.

181

182

Rumos da Pesquisa no Design Contemporâneo: Materialidade, Gestão e Serviço

Multimídia normalmente inclui uma combinação de texto,
áudio, imagens estáticas, animação, vídeo e interatividade,
em suas múltiplas formas, encontrando aplicação em diferentes áreas, como publicidade, arte, televisão, educação,
computação, engenharia, medicina, matemática, negócios,
pesquisa científica e aplicações espaço-temporais.
Historicamente falando, Torres & Mazzoni (2007) afirmam que a multimídia tem sido um dos objetivos das comunicações, sendo utilizada de maneira inicial no cinema
e, também, desde o surgimento da televisão, sendo que a
era do computador e da internet vem cada vez mais revolucionando o processo de comunicação possibilitando, inclusive, uma maior interatividade, por exemplo, pela mobilidade telefônica. Os autores afirmam, ainda, que:
Todo esse labor pela conquista da transmissão multimídia, que é o suporte tecnológico que permite a existência
da acessibilidade à informação e à comunicação, muitas
vezes é esquecido, pois são freqüentes as situações em que,
na televisão brasileira, observa-se o uso de uma preferência
estética pela comunicação visual, em detrimento da qualidade da informação que está sendo gerada. Essa prática
inadequada, que prejudica especificamente as pessoas com
deficiência visual (Torres & Mazzoni, 2007, pp. 78).
Observa-se, portanto, que a multimídia deve ser considerada como um conjunto integrado de elementos que devem
primar por fatores específicos de usuários, considerando
também aspectos sociais, econômicos e culturais, facilitando assim o processo de comunicação global e integral.
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A busca pela produção e universalização do conhecimento passa hoje por diferentes dispositivos midiáticos de
distribuição de informações em massa como, por exemplo,
a internet, o rádio e a TV. No Brasil, a TV desponta como o
principal meio utilizado para veicular essas informações à
sua população.
É pela TV que a maioria dos brasileiros tem acesso às
notícias regionais e do mundo, mas é com o advento da TV
Digital interativa (TVDi) que os brasileiros poderão realizar transações bancárias ou ainda marcar consultas no
posto de saúde mais próximo da sua casa sem necessidade
de deslocamento e utilizando apenas o controle remoto da
TV. Isso é possível porque os novos aparelhos de televisão
são dotados de uma camada especial de softwarechamado
de Ginga (primeiro sistema brasileiro a ser reconhecido
como um padrão mundial pela União Internacional de Telecomunicações (UIT).
Diante de tantos recursos multimídias (áudio, texto, vídeo, aplicativos, etc.) e a possibilidade de transmiti-los via a
TVDi, no panorama nacional, têm-se notado alterações na
forma de produção de conteúdo televisivo e seus impactos
na experiência do telespectador em relação a forma como
se consome tal conteúdo, o que tem chamado atenção para
a importância de fazer com que esses aplicativos sejam
cada vez mais atraentes e fáceis de serem manipulados por
diferentes telespectadores e, dessa forma, promovendo a
inclusão social do brasileiro por meio da própria TV.
Torres & Mazzoni (2007) alertam para o fato de que a
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comunicação visual na televisão brasileira, e nos sistemas
multimídia em geral, deve seguir os princípios da acessibilidade, para derrubar a barreira das dificuldades de se poder obter informações para pessoas com deficiência.
Considerações finais

De maneira geral, pode-se afirmar que Design é uma
ciência que busca, por meio de pesquisas, otimizar o bem
estar da sociedade. Ao se falar, portanto, em pesquisa em
design, pode-se separar o tema entre pesquisa social, acadêmica e científica, com enfoque mais teórico, onde pesquisadores em design procuram entender a relevância do
design na sociedade levantando questões para reflexão e
discussão, e a pesquisa com teor mais prático, analítica,
encomendadas para se propor novas idéias que possam vir
a ser utilizadas em produtos e serviços no mercado consumidor. A pesquisa em design tem, também, o objetivo de
prover diretrizes para novos projetos a partir de estudos
comprovados em testes científicos, criando assim bases que
podem servir de apoio para, por exemplo, a criação de um
novo projeto, o oferecimento de um novo serviço, a melhoria de produtos já existentes ou até mesmo levantar uma
nova questão para discussão. Por ser uma área bastante
abrangente, o design está num crescente no tocante à quantidade de pesquisas relevantes e necessárias à sociedade.
No que diz respeito ao PPGDg (UFMA) e sua proposta
em termos de área de concentração (“Design de Produtos”)
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e linhas de Pesquisa (“Design e sustentabilidade: materiais,
processos e tecnologia”; “Design e Produtos multimídia”),
pode-se notar a preocupação com as demandas sociais que
clamam por inclusão e inserção, levando-se em consideração fatores humanos, sociais, econômicos e culturais.
A ciência e a tecnologia caminham lado a lado tendo o
design como norteador da sua fusão, buscando a sua implementação nos problemas da sociedade. Esta é a premissa
básica do PPGDg, devendo ser aplicada em circunstâncias
que possam abranger o Estado do Maranhão e as regiões
Norte e Nordeste, essencialmente.
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JOGO DIGITAL E IMAGÉTICA MOTORA COMO
SUPORTE ÀS TERAPIAS DE REABILITAÇÃO
NEURAL EM PACIENTES COM SEQUELAS DE
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC)

José Guilherme Santa Rosa, Dr. (jguilhermesantarosa@gmail.com)
Antônio Pereira Júnior, Dr.
Andrei Gurgel de Araújo Rebouças, Mestrando
LEXUS/Instituto do Cérebro – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

O

presente trabalho relata pesquisa para o desenvolvimento de um Jogo Digital destinado à terapia
cognitiva/motora e reinclusão social de pacientes
com sequelas de AVC, desenvolvido pelo grupo de pesquisa
denominado “Neuroergodesign”, formado por docentes e
discentes das áreas de design, neurociências, computação,
engenharia e fisioterapia da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN) e pelo Laboratório de Ergodesign
de Interfaces e Experimentação em Usabilidade (LEXUS/
UFRN). O projeto de pesquisa está atualmente na fase de
desenvolvimento de protótipos e testes com usuários.
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O Acidente Vascular Cerebral (AVC1), popularmente
conhecido como derrame, é uma das principais causas de
morte e disfunção motora no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde (2012) a doença atinge aproximadamente
16 milhões de pessoas no mundo e dentre os indivíduos sobreviventes, mais de 70% apresentam paralisia do membro
superior (NAKAYAMA et al, 1994).
O treinamento de reabilitação é crucial para a recuperação das sequelas do AVC e necessita ser realizado diariamente (XU et al., 2010). Assim, disponibilizar tratamento
adequado aos sobreviventes, levando em consideração seus
contextos, motivações e limitações, pode representar um aumento considerável na qualidade geral da reabilitação desses
pacientes, em especial quando estimulado o engajamento à
terapia. Uma das maneiras de se obter o engajamento pode
ser por meio de jogos digitais. Diversos trabalhos apresentam os jogos digitais terapêuticos como alternativas para
o tratamento de reabilitação de pacientes vítimas de AVC
(ALANKUS et al., 2007; REGENBRECHT et al., 2012). Todavia, ainda são necessários mais estudos, sobretudo aqueles
1 Gagliardi (2010) conclui que o termo Acidente Vascular Cerebral
(AVC) é mais conhecido, mais divulgado e empregado que o termo
Acidente Vascular Encefálico (AVE), que não oferece benefício
semântico significativo em relação aos demais, além de ser impreciso
e pouco conhecido. Por estas razões, não se justifica uma mudança
na denominação da doença. Este fato, segundo Gagliardi (2010),
traria apenas confusão no meio médico e leigo. Segundo o autor
supracitado, deve-se continuar a utilizar os termos AVC e derrame para
as doenças cerebrovasculares agudas.

Rumos da Pesquisa no Design Contemporâneo: Inserção Social

que inserem os sujeitos envolvidos no processo de design.
A compreensão dos contextos de uso dos artefatos e das especificidades envolvidas durante este tipo de tratamento de
reabilitação é ponto crucial para o sucesso da modalidade
de terapia por meio de jogos digitais, especialmente quando considerado o fato de que o risco de AVC aumenta com a
idade, em particular após os 55 anos, de acordo informações
divulgadas pelo mistério da Saúde (2012) e que o Jogo Digital será utilizado, em muitos casos, por pacientes idosos. Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE, 2011), por meio da Pesquisa Nacional de Amostra por
Domicílio (PNAD, 2011), revelou que os idosos - pessoas com
mais de 60 anos - somam atualmente 23,5 milhões dos brasileiros, mais que o dobro do registrado em 1991, quando essa
faixa etária contabilizava 10,7 milhões de pessoas. A curva
de crescimento confirma a tendência de aumento dessa faixa
etária no País. Projeções do Banco Mundial (2011) indicam
que em 2050 haverá 64 milhões de idosos no Brasil, mais que
o triplo do número divulgado em 2011. Concomitantemente
ao aumento do número de idosos é observada uma tendência
cada vez maior de trabalhos que indicam que os jogos digitais podem ter um impacto positivo sobre o bem-estar e a
saúde física e mental dos idosos (IJSSELSTEIJN et al.; 2007).
Com o objetivo de produzir um Jogo Digital terapêutico adequado à reabilitação neural de pacientes idosos com
sequelas de AVC, levando-se em consideração suas limitações, motivações e contextos, o presente trabalho aplicou a
metodologia do Design Participativo, dado que, de acordo
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com Santa-Rosa e Moraes (2012), nessa abordagem metodológica o envolvimento do usuário vai além da experimentação ou dos testes de alternativas de design e os usuários
atuam como co-criadores das soluções implementadas.
Nesse sentido, foi realizada pesquisa exploratória com
um total de 12 idosos, com idades entre 64 e 94 anos, sendo
que dois deles conviviam com sequelas causadas pelo AVC.
Os resultados obtidos com a pesquisa exploratória possibilitou a elaboração de diretrizes para a elaboração de
protótipos de baixa fidelidade com os conceitos preliminares do Jogo Digital e o modelo básico de interação com o
artefato.
AVC – Acidente Vascular Cerebral

O AVC é causado pela interrupção do fluxo sanguíneo
em determinadas áreas do cérebro, quando uma artéria fica
bloqueada ou se rompe por diferentes razões: má formação
arterial cerebral (aneurisma), hipertensão arterial, cardiopatia, tromboembolia (bloqueio da artéria pulmonar).
Perdendo a recepção de oxigênio e nutrientes, as áreas afetadas podem sofrer uma interrupção momentânea de suas atividades ou mesmo passarem por necroses localizadas.
Pacientes que sobrevivem a um AVC podem experimentar sequelas que influenciam amplamente na sua qualidade
de vida e autonomia. As sequelas mais frequentes são dificuldade na fala e paralisia de parte do corpo. Cada hemisfério cerebral controla o lado oposto do corpo, dessa forma,
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danos ao lado direito do cérebro conduzirá a interferências
no lado esquerdo do corpo, e vice-versa.
Uma das sequelas mais frequentes é a paralisia de partes do corpo. O membro parético é uma condição que dificulta sobremaneira as atividades da vida diária dos pacientes com AVC e é alvo principal da esperança de recuperação
dos mesmos (BARKER et al, 2005; DROMERICK et al,
2006; NICHOLS-LARSEN et al, 2008).
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2003),
de um modo geral observase que alguns pacientes recuperam-se plenamente após um episódio de AVC, enquanto
que outros, todavia, podem conviver com sequelas que se
apresentam em diferentes graus de severidade e abrangência. Diferentes aspectos influenciam nesse processo. Dentre
esses aspectos pode-se destacar a qualidade do tratamento
de reabilitação. Embora o grau de severidade das sequelas
possa variar muito entre os indivíduos, a recuperação do
paciente é bastante influenciada pela qualidade do tratamento dispensado a ele. Vários estudos indicam que a introdução precoce de rotinas de reabilitação com tarefas repetitivas de alta intensidade são benéficas para recuperação
motora do membro superior parético, quando comparado
com o método de facilitação (BARRECA et al, 2003; VAN
PEPPEN et al., 2004). Apesar desse conhecimento, normalmente os pacientes com AVC passam a maior parte do dia
em inatividade (BERNHARDT et al, 2007, 2008).
Da mesma forma, procedimentos aplicados de maneira
descoordenada podem agravar ainda mais o estado geral
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do paciente. A idade é outro fator importante quando se
analisa seu contexto de recuperação, posto que problemas
adicionais, comuns aos idosos, como problemas cardíacos,
circulatórios e psicólogos, podem ter impacto negativo no
tratamento. Um dos pontos mais importantes refere-se a
motivação desse paciente e o seu engajamento à terapia.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2003), a
participação engajada do paciente e o apoio da família representa um dos fatores mais importantes em seu processo
de recuperação.
A importância do engajamento e
da Experiência do Usuário

O engajamento de pessoas em atividades diversas, inclusive em exercícios de reabilitação, pode ser explicado pelo
conceito de Experiência do Usuário (UX). A Experiência do
Usuário está relacionada com a percepção do indivíduo enquanto usuário de um produto, sistema ou serviço e com o
prazer e a satisfação evocados no contato com este artefato
(PREECE, ROGERS & SHARP, 2011). O conceito congrega
tanto os aspectos subjetivos atribuídos a uma interação humano-computador como a percepção de uma pessoa a respeito de aspectos de usabilidade e facilidade para alcançar
seus objetivos. A Experiência do Usuário é vital para todos
os tipos de produtos e serviços e, se não for provida de uma
maneira positiva, as pessoas provavelmente não os usarão
mais (GARRETT, 2010). É preciso estar ciente, todavia, que
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não se cria a Experiência do Usuário propriamente, mas
sim criam-se as condições para que ela seja evocada (PREECE, ROGERS & SHARP, 2011). Segundo Ferrara (2012),
não se deve projetar um Jogo Digital no intuito de que seja
divertido, mas sim, desenvolver os mecanismos para que
este sentimento surja da interação do jogador com o jogo.
Ressalte-se que termos qualitativos, como ‘divertido’, agradável, etc. são relativos e dependem de contextos culturais
variados. Além disso, jogos que pretendem funcionar como
terapias cognitivas/motoras e inclusão social não necessariamente precisam ser divertidos para engajar os usuários
em suas atividades, posto que muitas vezes os usuários são
atraídos principalmente pela possibilidade de melhoria de
sua saúde e qualidade de vida.
A respeito do relacionamento do idoso com a tecnologia, o senso comum é de que existe uma aversão ou falta
de interesse sobre o assunto e que os idosos não se sentem
à vontade com a tecnologia ou que preferem formas mais
tradicionais de se comunicarem e interagirem. Entretanto,
estudos apontam que a maior parte dos idosos tem atitude
positiva com relação ao computador (GILLY & ZEITHMAL,
1985) e que a tecnologia é bem recebida pelos idosos quando há uma percepção de benefícios reais com a sua adoção
(ROGERS, MAYHORN & FISK, 2003). Entretanto, uma das
estratégias para que um produto ofereça funcionalidades
mais adequadas às necessidades dos usuários é considerar,
durante as fases de projeto e concepção, as especificidades
dos usuários-alvo e os contextos envolvidos. De outra for-
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ma, a frustração contínua na tentativa de estabelecer um
diálogo com artefatos mal projetados pode acarretar prejuízo da Experiência do Usuário e o consequente abandono
de uso, fato não restrito aos usuários idosos, mas também a
usuários de qualquer faixa etária.
Para Nielsen (2002), os idosos muitas vezes têm interesse
em tecnologias, como a Internet, o que lhes confere outras
formas para se comunicarem e se manterem informados.
Todavia, a maior parte do material que podem ter contato
foi produzido por designers jovens, que muitas vezes assumem que os usuários têm ótima visão e controle motor. É
preciso, também, equilibrar os desafios e habilidades do
jogo, apresentando níveis de dificuldades dinâmicos – de
acordo com as capacidades e limitações demonstradas por
cada jogador.
Cooper, Reimann e Cronin (2007) mencionam que um
software deve antecipar-se e resolver problemas sem importunar o usuário com mensagens e solicitações em demasiado, caso contrário, os usuários não são capazes de se
concentrar plenamente na atividade, num estado em que
perdem a consciência dos estímulos externos, chamado
de Flow. O Flow foi identificado pela primeira vez por Csikszentmihalyi (1990) e foi também empregado por Ferrara
(2012) para explicar o estado de imersão que os jogadores
experimentam ao ficarem horas jogando e “não perceberem o tempo passar”.
O estado de Flow, ocorre, segundo Ferrara (2012), quando o usuário domina a interface e se preocupa apenas com
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os desafios que o próprio jogo apresenta, que não devem
ser tão instransponíveis a ponto de causar frustrações, nem
tão fáceis a ponto de gerar um sentimento de tédio. Inspirado na teoria do Flow, Ferrara (2012) também propõe um
gráfico para explicar a função do Flow em um Jogo Digital.
Gráfico 1: gráfico da experiência ideal em jogos.

(Fonte: FERRARA, 2012).

Para o autor, não se deve projetar um Jogo Digital no
intuito de que seja divertido, mas sim, desenvolver os mecanismos para que este sentimento surja da interação do
jogador com o jogo. Ressalte-se que termos qualitativos,
como ‘divertido’, agradável, etc. são relativos e dependem
de contextos culturais variados. Além disso, jogos que
pretendem funcionar como terapias cognitivas/motoras e
inclusão social não necessariamente precisam ser divertidos para engajar os usuários em suas atividades, posto
que muitas vezes os usuários são atraídos principalmente
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pela possibilidade de melhoria de sua saúde e qualidade
de vida.
Imagética Motora no tratamento das sequelas do AVC

O conceito de Imagética Motora descreve o processo
pelo qual a intenção ou a imaginação de determinado movimento faz serem ativadas as mesmas áreas do cérebro
envolvidas na realização do movimento real, sem que os
movimentos sejam realizados de fato (Jeannerod, 1994).
A presente pesquisa tem o objetivo de desenvolver um jogo
para a reabilitação neural de pacientes com sequelas ocasionadas por AVC – Acidente Vascular Cerebral – por meio da
aplicação dos princípios associado à imagética motora.
Vários trabalhos demonstram que o treinamento com
a imagética motora é eficaz em promover plasticidade em
áreas motoras corticais (SHARMA et al, 2006; DE VRIES &
MULDER, 2007).
Pesquisa exploratória com idosos

Uma pesquisa exploratória de base etnográfica precedeu a elaboração do protótipo e teve como objetivo a identificação dos perfis dos usuários idosos e vítimas de AVC,
especialmente em relação ao seu engajamento, limitações
físicas e cognitivas, habilidades e predisposição quanto ao
uso de jogos digitais e dispositivos interativos do tipo ‘Tablet’. A pesquisa exploratória teve como sujeito 12 idosos
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com idades entre 64 e 94 anos, sendo que, desse total, dois
conviviam com sequelas causadas pelo AVC.
São apresentadas a seguir as técnicas empregadas bem
como a divisão dos sujeitos acima mencionados:
Grupo de foco (EDMUNDS, 1999): reunião de um grupo
representativo de usuários do sistema, com diferentes perfis, para elencar necessidades e expectativas com relação ao
produto. Participaram ao todo nove idosos distribuídos em
duas sessões. Na “Sessão I” participaram seis idosos que
residem em asilo privado. Na “Sessão II”, três idosos que
residem em asilo público.
Análise contextual (COOPER; REIMANN; CRONIN,
2007): em seu ambiente de trabalho, os entrevistados expõem suas dificuldades e expectativas ao interagir com o
aplicativo. A análise foi realizada três idosos, dois deles
com sequelas causadas pelo AVC (Figura 1).
Figura 1: Análise Contextual. Idoso sem sequelas de AVC interagindo com jogo Dominoes, na mesa
onde normalmente os idosos se reúnem para jogar dominó convencional.

(Fonte: Acervo dos autores, 2013.)

197

198

Rumos da Pesquisa no Design Contemporâneo: Inserção Social

Elaboração de parâmetros para o
desenvolvimento do Jogo Digital

A pesquisa exploratória permitiu à equipe de pesquisadores, dentre outras, levantar informações a respeito de
modelos de interação, objetivos, limitações, habilidades
e valores atribuídos pelos idosos aos jogos digitais, assim
como aspectos relacionados à motivação, engajamento em
relação a jogos para ‘Tablets’, além de traçar diretrizes para
o desenvolvimento do protótipo do jogo:
• Redução da necessidade de movimentos de slide
para interação com jogos;
• Área de tap maior e bem localizada;
• Evitar movimentos complexos e prever a possibilidade de correção do movimento;
• Textos curtos e em tipografias de tamanhos maiores;
• Necessário que o modelo de interação gestual tenha
relação direta com a metáfora do jogo;
• O jogo deve permitir a interação entre as pessoas.
Prototipagem e modelos de interação

Prototipagem é uma representação limitada de um design que permite aos usuários interagirem com ele e explorarem suas conveniências (PREECE; ROGERS; SHARP,
2011; SYNDER, 2003; SANTA-ROSA; MORAES, 2010) e é
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uma parte absolutamente essencial na criação de aplicativos para smartphones e tablets (HINMAN, 2012, p. 147).
É uma forma efetiva de testar possibilidades respondendo
à questões que podem ajudar efetivamente os designers a
escolherem uma dentre várias alternativas (PREECE; ROGERS; SHARP, 2011). Conforme observam Under e Chandler (2009, p. 205), a prototipagem pode ser muito eficaz
quando usa apenas uma amostra representativa do sistema.
Figura 2: Imagens representando as telas do protótipo de papel.

(Fonte: Acervo dos autores, 2013).

Optou-se pelo desenvolvimento de um protótipo de baixa fidelidade, elaborado em papel impresso em material
magnético, envolvendo os conceitos abordados com a Imagética Motora (figura 2), além dos conceitos básicos da interface do game e do modelo de interação pretendido. Para
Santa Rosa e Moraes (2010), a prototipagem de baixa fidelidade apresenta vantagens em relação a outros modelos de
prototipagem de alta fidelidade, principalmente em relação
ao custo reduzido para a elaboração e a rapidez com que
os testes podem ser conduzidos, além de permitir que os
usuários co-criadores envolvidos possam interferir nas de-
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cisões de design e nas especificidades da interface de uma
forma mais livre, sem preocupações que poderiam ocorrer
em protótipos de alta resolução, que se aproximam a produtos finais.
Testes com sujeitos envolvendo o protótipo em papel
elaborado fazem parte das próximas etapas da presente
pesquisa, além da elaboração de protótipos em alta definição, onde avaliações relativas à Experiência do Usuário
devem averiguadas.
Considerações finais

A necessidade de investimento em terapias alternativas
torna-se fundamental para a melhora da qualidade de vida
dos pacientes com sequelas de AVC. O suporte da tecnologia
e de jogos digitais podem contribuir tanto para a melhoria
da condição física desses pacientes como mental, a partir
do momento que insere novas experiências e sensação de
progresso ao processo de reabilitação.
Poucas pesquisas têm sido desenvolvidas nesse sentido e
esta pesquisa pretende colaborar para percepção do papel do
design, da inclusão dos usuários e da Experiência no processo.
Foi possível confirmar, de modo geral, que abordagem
Design Participativo colabora de forma significativa para
o levantamento de necessidades, requisitos e usabilidade.
A pesquisa exploratória também permitiu à equipe de
pesquisadores confirmar vários aspectos levantados no referencial teórico. Foi possível contradizer o paradigma de
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que os idosos são aversos à tecnologia. Os participantes da
pesquisa mostraram-se, de um modo geral, interessados em
aprender mais a respeito do uso do ‘Tablet’ e demonstraram
curiosidade em relação aos recursos experimentados pela
primeira vez. A maior parte deles classificou como muito interessante a interação com o dispositivo. Esta pesquisa também constatou que, entre os sujeitos participantes, os idosos
residentes em asilo público foram os que demonstraram possuir maior familiaridade com computadores.
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E

m sua obra As tecnologias da inteligência: O futuro
do pensamento na era informática – publicada originalmente em francês, em 1990 – Pierre Lévy discorre
sobre as relações entre o pensamento individual, as instituições sociais e as técnicas de comunicação, entendendo
ser a cultura informático-mediática portadora de um conhecimento por simulação, não inventariado antes da chegada dos computadores. Acreditando que a técnica habita o
inconsciente intelectual, não podendo, portanto, dissociar-se do devir do homem, o autor propõe uma reformulação
do papel do informata. Este personagem, antes visto como
um especialista em computadores, passaria a ser compre-
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endido como um criador envolvido com os equipamentos
coletivos da inteligência.
Neste artigo, temos por objetivo compreender a proposta de Lévy tendo em vista a articulação do design de
interação como área de investigação projetual. Sugerimos
que o surgimento do design de interação, em certa medida,
vem corresponder a essa necessidade de conectar o processamento informático a abordagens projetuais centradas no
humano, conforme apontada por Lévy.
Com o intuito de alcançar tal propósito, o texto apresenta inicialmente a discussão do pensador a respeito do
caráter sócio-técnico integrado – no qual o computador é
o dispositivo por meio do qual percebemos o mundo –, assim como o vislumbre de Lévy sobre uma futura disciplina
encarregada dos equipamentos coletivos da inteligência.
Em seguida, são levantadas algumas condições para o surgimento do design de interação, que passa pelo reconhecimento por parte da área da computação da necessidade
de um enfoque calcado na dimensão humana. Finalmente,
apontamos a aliança do design de interação com as ferramentas teóricas da ciências sociais como recurso capaz de
auxiliar no entendimento da ecologia cognitiva própria do
contexto social para o qual se desenvolve um artefato.
Cena das mídias: a informática como tecnologia
intelectual

Ao tratar do papel das tecnologias da informação na
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constituição das culturas e inteligência dos grupos, Lévy
(2011, p. 7) reconhece a técnica como um dos mais importantes temas filosóficos e políticos de nosso tempo. Privilegiando em sua análise as técnicas de transmissão e de
tratamento das mensagens – visto que são as que transformam os ritmos e modalidades da comunicação de maneira
mais direta – ele entende que
“Novas maneiras de pensar e de conviver estão sendo
elaboradas no mundo das telecomunicações e da informática. As relações entre os homens, o trabalho e a própria
inteligência dependem, na verdade, da metamorfose incessante de dispositivos informacionais de todos os tipos.
Escrita, leitura, visão, audição, criação, aprendizagem são
capturados por uma informática cada vez mais avançada.”
Nesse sentido, segundo o autor, não existiria mais um
fundo tecnológico, mas sim a cena das mídias. Isto é, um cenário no qual não se pode colocar, de um lado, as coisas e as
técnicas e, do outro, os homens, a linguagem e os símbolos,
sendo a nossa maneira de pensar e de nos comunicarmos
com nossos semelhantes condicionadas por processos materiais que, portanto, nos constituem, essencialmente. Contrapondo o seu raciocínio aos de autores de orientação antitécnica − como Jacques Ellul e Michel Henry − Lévy acredita
não ser produtivo tomar a técnica como uma potência autônoma, separada do devir coletivo da humanidade, uma vez
que tal abordagem desarmaria o cidadão frente a uma ma-
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croentidade inelutável e inegociável. A seu ver, os cidadãos
e os dispositivos técnicos são indissociáveis, formando um
coletivo pensante homens-coisas (LÉVY, 2011, p. 10):
“O que acontece com a distinção bem marcada entre o
sujeito e o objeto do conhecimento, quando nosso pensamento se encontra profundamente moldado por dispositivos materiais e coletivos sociotécnicos? Instituições e máquinas informacionais se entrelaçam no íntimo do sujeito.”
Particularmente, o pensador concentra suas reflexões
no devir da cultura contemporânea marcada pela informática, redigindo um ensaio das questões antropológicas
ligadas ao uso crescente dos computadores.
O computador, figura central da cibercultura, condiciona nossa percepção/cognição do mundo, e a informática,
não mais tida como uma arte de automatizar cálculos, é
efetivamente uma tecnologia intelectual. Fazendo menção
a seu livro A máquina universo: Criação, cognição e cultura
informática, publicado dois anos antes de As tecnologias
da inteligência, Lévy explicita, no trecho reproduzido abaixo, sua interpretação da informática como um paradigma
vigente para a concepção do social (LÉVY, 2011, p. 15):
“Eu mesmo tentei mostrar em La machine univers que
o computador havia se tornado hoje um destes dispositivos
técnicos pelos quais percebemos o mundo, e isto não apenas em um plano empírico (todos os fenômenos apreendi-
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dos graças aos cálculos, perceptíveis na tela, ou traduzidos
em listagens pela máquina), mas também em um plano
transcendental, hoje em dia, pois, hoje, cada vez mais concebemos o social, os seres vivos ou os processos cognitivos
através de uma matriz de leitura informática.”
O papel dos novos informatas

Se considerarmos que a concepção da sociedade ou dos
seres vivos se dá por meio de matrizes de leitura informática,
poderemos, então, concluir que o trabalho dos profissionais
que criam e desenvolvem softwares e sistemas informatizados é de enorme impacto em termos de responsabilidade
social. A esse respeito, Lévy assume uma postura crítica ao
afirmar que, apesar da extraordinária penetração dos computadores pessoais e da transformação da informática em
mídia universal, muitos informatas consideram-se ainda
meros especialistas em máquinas (LÉVY, 2011, p. 54).
O autor propõe, então, uma oposição entre a imagem do
especialista em computadores e a de um criador envolvido com os equipamentos coletivos da inteligência. Sob essa
perspectiva, os informatas seriam vistos como arquitetos
cognitivos, trabalhando no desenvolvimento e na implementação de ferramentas capazes de reorganizar a visão de
mundo de seus usuários e modificar seus reflexos mentais.
Prosseguindo na analogia entre a informática e a arquitetura, Lévy sinaliza que, em vez de estruturar o espaço físico
das relações humanas e da vida cotidiana – tal como fariam
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os urbanistas – o informata organiza o espaço das funções
cognitivas: coleta de informações, armazenamento na memória, avaliação, previsão, concepção. Em função disso, ele
defende que a ênfase seja deslocada do objeto (o computador,
o programa, este ou aquele módulo técnico) para o projeto (o
ambiente cognitivo, a rede de relações humanas que se quer
instituir), algo que já sustentara nos anos 1990, quando de
seu posicionamento acerca do que acreditava ser o destino
próximo da informática (LÉVY, 2011, p. 53):
“A futura disciplina estaria encarregada dos equipamentos coletivos da inteligência, contribuindo para estruturar os espaços cognitivos dos indivíduos e das organizações, assim como os urbanistas e os arquitetos definem o
espaço físico no qual se desenvolve boa parte da vida privada e das atividades sociais. (...) Estes arquitetos [informatas] deverão partir dos modos de interação em vigor nas
organizações, os quais diferem de acordo com os locais e
as culturas. É toda uma ecologia cognitiva já disseminada
em nossos dias que será preciso administrar e fazer evoluir
sem choques brutais, com a participação dos interessados.”
Lévy indica que há necessidade de se dar ênfase ao reconhecimento do ambiente cognitivo social no âmbito da ação
projetual. É interessante notar como seu discurso, formulado
no final do século XX para um público de informatas, engenheiros e programadores, parece endereçado aos designers
do século XXI. Em particular, aos designers de interação.
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De acordo com Lowgren (2008), o design está diretamente
ligado à transformação, e os recursos disponíveis para que o
designer inicie uma mudança em determinada situação são,
basicamente, os artefatos projetados. No contexto do design
de interação, tais artefatos são, fundamentalmente, digitais.
Propomos aqui uma atualização do discurso de Lévy,
entendendo ser o designer de interação um dos atores que
correspondem ao conceito de novo informata, elaborado
pelo autor. Esses profissionais do design têm, essencialmente, como ambiente de exploração o meio digital e o produto
de seu trabalho são artefatos digitais, tais como softwares,
sistemas eletrônicos e redes de comunicação. Sua atuação
profissional se encontra, portanto, diretamente envolvida
com os equipamentos coletivos da inteligência e com a estruturação dos espaços cognitivos dos indivíduos.
A interação humano-computador e o surgimento do
design de interação

Lessa e Malheiro (2013, p. 20-29) nos auxiliam na compreensão do estabelecimento do design de interação como
área de projeto, ao adotarem como prisma as mudanças nas
condições socioeconômicas de uso do computador. Partindo de um público de cientistas e programadores, o uso dos
computadores se amplia para usuários não especialistas,
que usam os computadores compulsoriamente em ambientes corporativos, ainda no final da década de 1960. A
seguir, ocorre o uso eletivo por parte de um público mais
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abrangente, igualmente não especialista, que traz o computador para a dimensão do consumo.
Na época da utilização dos computadores por usuários
especialistas (programadores), nos anos 1960, a avaliação
desse uso resumia-se ao que veio a ser conhecido como
psicologia da programação. Os parâmetros em questão vinham dos fatores humanos e da ergonomia que então se
praticava, destacando preocupações voltadas para a eficiência na resolução de problemas.
A difusão do termo interação humano-computador
(IHC) começa a se dar no começo dos anos 1980, quando também é criado um grupo de interesse em relação ao
tema no âmbito da ACM (Association for Computing Machinery). Ao longo da década, com o uso das máquinas por
funcionários de ambientes corporativos, surgem as primeiras menções ao termo usabilidade, e Don Norman propõe o
conceito design centrado no usuário, o qual deveria voltar-se para as necessidades e interesses das pessoas, com atenção especial ao desenvolvimento de produtos compreensíveis e facilmente utilizáveis (NORMAN, 2006, p. 222).
No âmbito do design, Moggridge indica que, também
nos anos 1980, foi que se deu conta de que estava projetando interação, vislumbrando a oportunidade de implantação de uma “nova disciplina de design, dedicada a criar
soluções imaginativas e atraentes no mundo virtual, onde
se poderia projetar comportamentos, animações, e sons,
assim como formas.” (2007, p. 14)
Finalmente, nos anos 1990, Terry Winograd vem refor-
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çar o reconhecimento por parte da área da computação da
necessidade de um enfoque calcado no humano e no social,
para o qual poderiam contribuir as disciplinas de design.
Em sua coletânea Bringing Design to Software (1996), o autor defende a importância do design de software como um
par da ciência da computação e da engenharia de software,
não reduzido a estas áreas e não restrito ao design de interface (WINOGRAD apud LESSA; MALHEIRO, 2013, p. 27).
Já nos anos 2000, o pesquisador reflete sobre as distintas áreas da IHC e da ciência da computação e fala de
seu interesse pelas disciplinas de design, ocupadas por um
pensamento sobre a sequência e o fluxo da interação (WINOGRAD apud PREECE; ROGERS; SHARP, p. 90):
“Quando comecei a olhar para o que estava acontecendo
na área [IHC] e a estudá-la, ficou claro que não se tratava do
mesmo que acontecia em outras áreas da ciência da computação. As questões-chave consistiam em saber como a tecnologia se adequava ao que as pessoas poderiam fazer e o que
de fato elas queriam fazer. Por outro lado, a maior parte da
ciência da computação é dominada pela preocupação com o
modo como os mecanismos operam. (...) Percebi que havia
uma abordagem que se podia chamar de modo do design,
que coloca aspectos técnicos no background, a respeito de entendimento da interação.” (grifos dos autores)
Responsabilidade projetual e auxílio teórico
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Atualmente, com o crescimento da tecnologia digital sob a
forma de produtos que se fazem presentes nos lares e nos bolsos de seus usuários, o produto do trabalho dos designers de
interação ganha maior evidência nas telas dos smartphones,
tablets, smartTVs, entre outros dispositivos. Lowgren e Stolterman (2007, p. 1), nos chamam a atenção para a decorrente
responsabilidade dos desenvolvedores de artefatos digitais:
“Na paisagem artificial, artefatos digitais constituem o
ambiente e a ‘natureza’ na qual vivemos. (...) Isso significa
que profissionais de TI e outros envolvidos no design deste novo ambiente assumem uma enorme responsabilidade.
Projetar artefatos digitais é projetar as vidas das pessoas.”1
(tradução nossa, grifo dos autores)
Torna-se evidente, por conseguinte, que, em um panorama de cena das mídias, conceber artefatos digitais é projetar agenciamentos sociais. De que recursos/ferramentas
(teóricos), então, o designer de interação poderia se valer
para melhor compreender a ecologia cognitiva do contexto
social para o qual está projetando? Em outras palavras, se,
1 “In the artificial landscape, digital artifacts constitute the
environment and ‘nature’ in which we live. (...) This means that
IT professionals and others involved in the design of this new
environment take on a huge responsibility. To design digital artifacts
is to design people’s lives.” Jonas Lowgren and Erik Stolterman,
Thoughtful interaction design: a design perspective on information
technology, p. 1.
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na atualidade, projetar artefatos digitais significa dispor
condições para a vida das pessoas, de que forma o designer de interação pode conjecturar os modos de experiência
daqueles para quem está concebendo novos sistemas e aplicativos? Parafraseando Lévy (2011, p. 64), é uma pesquisa
empírica em ecologia cognitiva que se faz substantiva:
“A elaboração de tecnologias intelectuais não pode ser
dissociada da pesquisa empírica em ecologia cognitiva.
Conhecemos muito pouco a forma pela qual são realmente trocadas informações no interior dos grupos, porque
ideias de pessoas diferentes podem combinar-se de maneira eficaz e criativa ou, pelo contrário, se bloquearem mutuamente. Como pensar um sujeito cognitivo coletivo? De
quais instrumentos conceituais dispomos para apreender a
inteligência dos grupos?” (grifo do autor)
É o próprio Lévy quem parece indicar o caminho para
o seu questionamento quando, discorrendo sobre a formação dos urbanistas, afirma que seus conhecimentos não se
limitam à vertente objetiva de sua profissão: “Que diríamos
de urbanistas que não tivessem nenhuma noção sobre sociologia, estética ou história da arte?” (LÉVY, 2011, p. 56)
Design e ciências sociais: conexões cognitivas

Evidentemente, uma formação (profissional) que englobe conhecimentos de natureza diversa – ligados às ciências
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exatas, às da natureza, às humanas e às sociais, e a referências tecnológicas e artísticas – se mostra impraticável nos
dias atuais. Frente à diversidade da sociedade contemporânea, a prática coloca urgências bem específicas, e uma formação de caráter renascentista ou iluminista fica reservada
a um plano de idealizações.
No caso particular dos designers de interação, a tecnologia digital que constitui seu material de trabalho sofre,
constantemente, mudanças tão rápidas em virtude da inovação continuada que somente estar atualizado com as ferramentas e os recursos tecnológicos disponíveis já se torna
uma tarefa difícil.
No entanto, uma aliança entre o design de interação e as
ciências sociais, para o desenvolvimento de projeto, pode
se mostrar frutífera, uma vez que vem subsidiar o entendimento das dinâmicas de sociabilidade dos indivíduos para
os quais se elaboram artefatos. Afinal, o exercício do projeto necessariamente deve se referir a fatores externos, sejam
eles dados pelas condições e potencialidades tecnológicas
e organizacionais de produção ou pelas condições e potencialidades sócio-econômicas-culturais (LESSA; MALHEIRO, 2013, p. 11).
De acordo com Sanders, professora do Departamento
de Desenho Industrial da Ohio State University (EUA), uma
abordagem de design efetivamente centrada no usuário supõe que cientistas sociais e designers trabalhem em parceria (SANDERS, 2002, p. 2). Os primeiros trazem à discussão
frameworks/modelos para o entendimento da experiência
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do usuário, ao passo que os últimos se encarregam de sintetizar e dar forma a ideias e oportunidades de projeto. A autora aponta ainda técnicas de trabalho capazes de nos fazer
aprender sobre as pessoas em diferentes níveis, por meio de
suas memórias, experiências presentes e experiências ideais.
Desde questionários, grupos de foco, entrevistas, até
técnicas generativas (participatory design) que convidam o
participante a se expressar por meio da criação de colagens,
diários gráficos, diagramas, modelos 3D, entre outros, diversas são as maneiras de se buscar sinalizações dos futuros
usuários com relação aos aspectos emocionais – sentimentos, sonhos, aspirações – e também cognitivos – percepção
sobre determinado objeto, evento ou lugar.
O trabalho em parceria com as ciências sociais se mostra enriquecedor para os designers à medida em que fornece dados de realidade sobre as experiências de vida dos
usuários, alimentando as fases iniciais de geração de alternativas, baseadas em cenários hipotéticos de utilização de
um determinado produto ou sistema.
Segundo Frascara (2002, p. 34, tradução nossa), “torna-se claro que o design precisa estabelecer ligação com as
ciências sociais para melhorar nosso entendimento do público e aumentar as possibilidades para o surgimento de
comunicações e produtos tanto éticos quanto afetivos.”2
2 “(…) it becomes clear that design needs to liaise with the social
sciences to improve our understanding of the audiences and increase
the possibilities for both ethical and affective communications and
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Antes disso, porém, é necessária a predisposição para esse
objetivo, por parte dos operadores das novas tecnologias da
inteligência pois, conforme indica Lévy, “ao se aproximar
dos etnógrafos e dos artistas, os criadores de programas e
os analistas de sistemas descobrirão a ética que falta à sua
jovem profissão.” (LÉVY, 2011, p. 56)
Interdisciplinaridade e reflexividade

A expansão dos horizontes teóricos e práticos do design
a partir da perspectiva de parceria com as ciências sociais
enquanto uma ferramenta instrumental para o desenvolvimento de projetos, contribui para a discussão sobre os novos rumos da pesquisa no campo e também encontra eco
em autores que entendem a prática do design como uma
atividade essencialmente interdisciplinar.
Acreditando na proposição de novos objetivos e novos
métodos para o campo, Couto (2006, p. 77-8) crê na suspensão do monólogo e na instauração de uma prática dialógica, na qual o design se permita fertilizar por outras fontes do saber:
“Entendendo o Design como um campo novo, nascido
da união de áreas diversas de conhecimentos, uma interdisciplina tecnológica, cuja prática se caracteriza pelo relaproducts to come to exist.” Jorge Frascara, People-centered design:
complexities and uncertainties, p. 34.
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cionamento com outras disciplinas, convém a ele que sejam
identificadas quaisquer possibilidades de ampliação e fundamentação de seus métodos e teorias. (...) É possível que,
nesta área de conhecimento e atuação, esteja efetivamente em prática a busca de alternativas para a fragmentação,
para a flexibilização de barreiras disciplinares através do
diálogo com outras fontes do saber, deixando-se o Design
irrigar e fertilizar por elas.”
Seguindo uma linha semelhante de raciocínio, Frascara também acredita na natureza interdisciplinar da prática
em design. Em seu modo de ver (2002, p. 35), é necessário
considerar a descoberta e a definição de problemas físicos e
culturais como uma parte essencial do design, assim como
o consequente desenvolvimento de estratégias para lidar
com eles. Sob essa ótica, a natureza de cada problema sugeriria o espectro de disciplinas requeridas para abordá-lo.
A fertilização do design pelos instrumentos conceituais
característicos das ciências sociais não somente contribuirá para uma melhor apreensão da inteligência dos grupos
– que se manifesta como ecologia cognitiva dada por redes
de contextualização – como também tende a desenvolver
no designer de interação uma postura reflexiva em relação
à sua própria atuação profissional.
Lowgren e Stolterman sustentam o princípio de que o
designer deve adotar uma postura reflexiva, avaliando de
que forma o universo a seu redor pode ser alterado por suas
ideias e decisões projetuais. Ainda que, nos dias de hoje,
os softwares e as linguagens de programação se atualizem
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com uma velocidade impressionante, parecendo suprimir
o tempo e o espaço do pensamento reflexivo, eles advogam
que a essência do que é ser um designer não, necessariamente, se altera com tanta rapidez quanto o material digital (LOWGREN; STOLTERMAN, 2007, p. 11):
“Como designer, você tem que pensar sobre a relação
entre o que pode ser feito e o que deve ser feito. O design
revela em suas atividades essencialmente práticas questões
profundamente filosóficas, que dizem respeito a como as
pessoas podem e devem viver suas vidas, assim como questões sobre o ambiente no qual vivemos. Um designer tem
que pensar sobre como o ambiente artificial, onde passamos a maior parte de nosso tempo, deveria ser projetado. O
design nos força a desafiar o presente e nos faz pensar sobre
as condições básicas de nossa sociedade.”3 (tradução nossa,
grifos dos autores)

3 “As a designer, you have to think about the relation between what
can be done and what ought to be done. Design reveals, in its very
practical activities, deeply philosophical questions concerning how
people can and should live their lives, as well as questions about the
environment in which we live. A designer has to think about how the
artificial environment where we spend most of our time should be
designed. Design forces us to challenge the present and makes us
think about the basic conditions of our society.” Jonas Lowgren and
Erik Stolterman, Thoughtful interaction design: a design perspective
on information technology, p. 11.
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Considerações finais

Essa postura reflexiva e consequente coloca o designer
na condição de agente consciente de seu potencial transformador da realidade. Algo que se alinha ao que Lévy identifica como a figura do sujeito, indivíduo concreto situável
e datável, que se contrapõe, no raciocínio do autor, a vagas
entidades trans-históricas (como o “sistema técnico”, a “metafísica” e a “racionalidade ocidental”). Nem a sociedade,
nem a economia, nem a religião, nem mesmo a ciência ou a
técnica são forças reais, mas sim dimensões de análise, isto
é, abstrações. Tais macroentidades ideais, ou pseudoatores,
não podem determinar o que quer que seja, uma vez que são
desprovidas de qualquer meio de ação (LÉVY, 2011, p. 13).
Para o autor, a história das tecnologias intelectuais condiciona a do pensamento, e seus agentes são sujeitos concretos (LÉVY, 2011, p. 13-14):
“Os agentes efetivos são indivíduos situados no tempo
e no espaço. (...) Transmitem uns aos outros, por um sem
número de meios, uma infinidade de mensagens que eles se
obrigam a truncar, falsear, esquecer e reinterpretar de seu
próprio jeito. Trocam entre si um número infinito de dispositivos materiais e objetos (eis a técnica!) que transformam
e desviam perpetuamente.” (grifos do autor)
Projetando artefatos digitais, o designer de interação
estabelece pontos de contato para ações transformadoras
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do real. Seus produtos e sistemas se difundem e chegam
até pessoas que possuem uma bagagem de referências, memórias, associações, isto é, toda uma rede hipertextual já
estabelecida. Apoiados nos recursos das ciências sociais, os
designers potencializam as chances de fazer dessa bagagem
um contexto compartilhado, minimizando os ruídos e diminuindo os riscos de incompreensão.
Se no passado, quando da formalização do campo da
IHC, sociólogos, psicólogos e designers trabalharam em
conjunto no desenvolvimento de interfaces gráficas para o
computador pessoal, hoje, em um estágio caracterizado pela
expressão pessoal e pelo compartilhamento de ideias nas novas plataformas digitais conectadas/online, esta aliança permanece indispensável. Se o nosso desejo de contar histórias,
mandar mensagens, ouvir músicas e comunicarmo-nos uns
com os outros é o que nos torna humanos, e não deixaremos de fazer isso tão cedo (MOGGRIDGE, 2010, p. 3), então
a disposição de condições para a vida das pessoas – ou seja,
o projeto de artefatos digitais – e o entendimento da relação
humana caminharão lado a lado, necessariamente.
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[...] à medida que cada tecnologia estende uma das nossas
faculdades e transcende as nossas limitações físicas, desejamos
adquirir as melhores extensões do nosso corpo [...] parecemos querer
que as nossas máquinas, seja um carro ou um computador, sejam
dotadas de poderes muito superiores ao uso que delas podemos
fazer. (KERCKHOVE, 1999)

E

ste artigo apresenta uma proposta de projeto de pesquisa que visa apresentar o potencial do Design inserido no campo da Educação. Ele nasce da experiência
da equipe do Laboratório Interdisciplinar de Design/Educação (LIDE) do Departamento de Artes & Design da PUC-Rio. No ano de 2004, a equipe do LIDE iniciou um projeto
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de pesquisa intitulado ‘Multi-Trilhas: jogo para auxiliar a
aquisição de segunda língua por crianças surdas’. Esse projeto, que se desenvolveu de 2004 a 2007, teve por público
crianças surdas matriculadas no ensino fundamental do
Instituto Nacional de Educação de Surdos do Rio de Janeiro - INES/RJ.
Com o intuito de dar prosseguimento ao projeto Multi-Trilhas concreto e multimídia e também, aprofundar a
linha de pesquisa Design em Situações de Ensino-aprendizagem, na referida proposta de projeto de pesquisa pretende-se desenvolver um livro infantil digital, com possibilidades de interatividade, composto de cenas em libras
e português. A narrativa será definida juntamente com
pedagogos e professores de crianças surdas, além disso,
a proposta contempla uma criação artística conjunta, em
que autor, ilustrador, animador, programador, sonorizador
e narrador trabalhem juntos.
Pretende-se com este projeto levar o Multi-Trilhas para
uma nova plataforma, uma vez que o conteúdo a ser criado será disponibilizado em tablets, e/ou suportes similares
com o intuito de inovar o processo de ensino-aprendizagem de crianças surdas. Tomando como base as habilidades e competências determinadas pelas Leis de Diretrizes e
Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (Lei nº
9.394/96 – Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional,
BRASIL, 1996), as histórias em formato concreto ou digital estimulam o vocabulário e trazem inúmeros ganhos de
habilidades para as crianças, incluindo as crianças surdas.
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Neste sentido, este estudo abarcará discussões sobre
questões relacionadas ao Design e as linguagens contemporâneas na educação e, para tanto, serão trabalhados conceitos de hipermídia em ambientes educacionais, priorizando
a experiência do usuário e o papel do processo de ensino-aprendizagem para crianças surdas.
Qualificação do principal problema a ser abordado

A sociedade do conhecimento, como pode ser denominada a atual sociedade, impõe uma nova forma de pensar
e um novo comportamento social. Para atender as novas
exigências sociais, o homem precisa ser educado e preparado para tal. Com o apoio da tecnologia, a escola pode com
mais eficiência preparar os alunos para os novos desafios
que devem ser enfrentados. Vindo ao encontro dessa questão, o desafio que nos colocamos nesta pesquisa é o de investigar as possibilidades do Design, quando aliado à Educação, no desenvolvimento de projetos que considerem a
tecnologia e a cultura, direcionadas ao processo de ensino-aprendizagem. Tem como público alvo preferencial, mas
não exclusivo, crianças surdas.
A presença da tecnologia no ambiente escolar exige que
se leve em conta algumas variáveis, como por exemplo, a
filosofia educacional sob a qual está organizada toda a estrutura da escola, isto é, a metodologia de ensino, a forma
de avaliação, as regras de conduta do professor e do aluno
e, principalmente, todo o conjunto de crenças e valores que
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determinam os fins dos processos de ensino-aprendizagem. Diante do que foi dito faz-se oportuno citar Kerckhove (1997), que se ocupou em discutir a relação do Design,
da tecnologia e da cultura, com vistas a problematizar a relação Design/Educação que será defendida neste trabalho.
Considerando como uma das mais visíveis imagens que
ficam da tecnologia, o Design dá-nos um meio de identificar padrões no labirinto da mudança cultural. [...] Parece
que o Design faz as relações públicas da tecnologia, embelezando os seus produtos e apurando a sua imagem no
mercado. [...] Contudo, o Design é mais do que uma ideia
a posteriori, colocada à produção industrial para facilitar
o marketing. Existem claramente mais questões no Design
além de servir para conter e seduzir. Num sentido mais
amplo, o Design desempenha um papel metafórico, traduzindo benefícios funcionais em modalidades cognitivas e
sensoriais. O Design encontra a sua forma e seu lugar como
uma espécie de som harmônico, um eco da tecnologia. O
Design frequentemente faz o eco do caráter específico da
tecnologia e corresponde ao seu impulso básico. Sendo a
forma exterior visível ou texturizada dos artefatos culturais, o Design emerge como aquilo a que poderíamos chamar da pele da cultura’. (KERCKHOVE, 1997, p.212)
Adotando as ideias acima esboçadas, neste trabalho
pretende-se apresentar o Design como um campo que pode
contribuir efetivamente para a criação de artefatos educacionais e invenções culturais, aspectos importantes no desenvolvimento cognitivo do ser humano, em particular as
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crianças surdas.
O mencionado projeto de pesquisa Multi-Trilhas, teve
clara abordagem interdisciplinar, tendo recebido uma bolsa “Cientistas de Nosso Estado” da FAPERJ (2005-2007) e
uma bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq (20062009). Por intermédio desta última, foi realizado um desdobramento do jogo Multi-Trilhas, com a preparação e
disponibilização no site www.multi-trilhas.com da versão
multimídia do referido jogo1.
Além da extensa produção bibliográfica este projeto
de pesquisa teve como resultado um produto denominado
Multi-Trilhas em duas versões, em formato concreto e um
digital, que foram cedidos ao INES/RJ e estão sendo utilizados no ensino fundamental como material didático para
auxiliar a alfabetização de crianças surdas. O Multi-Trilhas
multimídia está disponível em: www.muti-trilhas.com, e
pode ser acessado tanto durante as aulas nos laboratórios
de informática da escola como nos computadores domésticos dos alunos.

1 A equipe do LIDE foi entrevistada sobre este projeto em rede de
televisão no canal 2 - TV Brasil, no programa especial, no dia 6 de abril
de 2013.
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Figura 1: Jogo Multi-Trilhas concreto.

Figura 2: Jogo Multi-Trilhas multimídia (www;multi-trilhas.com).
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Este projeto foi tomado como ponto de partida para a
presente proposta, tendo como arcabouço a linha de investigação Design em Situações de Ensino-aprendizagem, pertencente ao Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil do
CNPq - do Programa de Pós-graduação em Design da PUC-Rio, que tem por princípio básico a reflexão critica sobre
cultura visual, objetos, sistemas e linguagens utilizados em
ambientes concretos ou mediados pelas novas tecnologias
onde, de alguma forma, se pretenda adquirir conhecimentos. Esta é uma área ampla, que se preocupa não só com o
desenvolvimento de um objeto ou de um sistema de objetos,
mas também com o seu entendimento, utilização e eficácia.
No âmbito do projeto mencionado nesta proposta de
pesquisa serão investigados técnicas e métodos de Design
aplicados em ambientes de hipermídia, visando promover
a potencialização e o enriquecimento da construção da legibilidade do discurso comunicativo em sistemas hipermidiáticos educacionais com foco nas crianças surdas, mas
não exclusivamente, com os conceitos do novo tempo de
interatividade, da não linearidade, da conectividade, da
navegabilidade não linear e da multiplicidade.
Encontra-se disponível grande quantidade e diversidade de literatura sobre usabilidade para software, jogos, sites etc. Entretanto, há carência de estudos que determinem
diretrizes para uma linha de trabalho conjunta do Design
e das diversas áreas que devem colaborar na construção de
sistemas de hipermídia para Educação e a carência maior
ainda, de ambientes educacionais para crianças surdas que
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considerem a experiência do usuário no processo de ensino-aprendizagem.
Isso revela a fragilidade de uma conduta carente de critérios no desenvolvimento de sistemas de hipermídia para
Educação e a consequência direta desta carência é uma
distância expressiva entre o ensino regular em escolas e as
possibilidades de ensino-aprendizagem disponibilizadas
pelas novas mídias.
Para Law et al. (2009) torna-se difícil ter um entendimento acerca dos conceitos que levam a satisfazer o estudo sobre experiência do usuário. Em princípio porque a
experiência do usuário está associada a uma ampla gama
de conceitos difusos e dinâmicos, incluindo aí variáveis
emocionais, afetivas, experienciais, hedônicas e estéticas. E
também porque, a unidade de análise para experiência do
usuário é muito maleável, variando desde um único aspecto da interação individual do usuário final com um aplicativo independente, até todos os aspectos das múltiplas
interações dos usuários finais com a empresa, e sua gama
de serviços a partir de múltiplas disciplinas. E por último,
o panorama da pesquisa em experiência do usuário é fragmentado e complicado por diversos modelos teóricos com
diferentes focos, tais como pragmatismo, emoção, afeto,
experiência, valor, prazer, beleza, qualidade hedônica etc.
(LAW et al., 2009, p. 719).
Os sistemas de informação estão hoje inseridos em um
ambiente de permanente desafio, que requer atualização
e desenvolvimento de novas formas de apresentação, para
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além das tradicionais – associando gráficos, tipografia,
movimento, som e interatividade e tornando-se compreensível e utilizável pelas pessoas. Nesse sentido, torna-se fundamental buscar novos modelos, novos métodos e
novas abordagens para o desenvolvimento de sistemas de
hipermídia para a Educação, que possam disponibilizar informações significativas e criar experiências agradáveis no
processo de ensino-aprendizagem.
Dessa forma, segundo Portugal (2013) torna-se imprescindível, para o campo da Educação, refletir sobre as articulações entre esses múltiplos meios disponibilizados por intermédio de texto (incluindo números, tabelas etc.), de imagem
(fotografia, ícone, imagem 3D etc.), de vídeo (imagem em
movimento), de som (música, voz humana, som com efeito
especial etc.), de animação (desenho animado, gifs etc.) e de
gráfico (infográficos), de modo a dar significado ao conteúdo
que se pretende disponibilizar, visando criar informações de
forma dinâmica, atraente e significativa.
A seu turno, o Design pode colaborar nas reflexões sobre esses temas como produtor de imagem e linguagem,
entretanto, ainda necessita de aprofundamento nos estudos sobre o modo como as representações podem afetar as
pessoas no processo de aquisição de conhecimento.
Questões centrais

A investigação parte das duas seguintes questões norteadoras:
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• Como a tecnologia pode ser inserida na construção
de materiais didáticos que facilitem o processo de
ensino-aprendizagem?
• Como o Design em Situações de Ensino-aprendizagem aplicado a sistemas de hipermídia educacionais,
como forma de potencializar a comunicação, pode
gerar informações significativas e criar experiências
agradáveis no processo de ensino-aprendizagem de
crianças surdas?
Objetivo Geral

Desenvolver um livro interativo digital para crianças
surdas que por meio das múltiplas linguagens que se convergem em ambientes hipermidiáticos auxilie no processo
de ensino-aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais e
do português.
Metodologia da pesquisa

Os aspectos metodológicos que servirão de guia a esta
investigação, que tem um viés qualitativo, encontram-se
apresentados no processo de pesquisa. Cada uma das etapas está relacionada a um objetivo.
Em que pese a apresentação em etapas, o processo de
pesquisa definido em cinco partes específicas, será pautado
por ações realizadas concomitantemente.
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Processo de Pesquisa

1ª Etapa: Pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo,
pesquisa documental, leitura e análise crítica de textos.
• Discutir questões de como projetar para obter experiências significativas. Entender a experiência real,
os agentes envolvidos e a relação entre os agentes.
• Identificar e discutir questões relacionadas às habilidades e competências do ensino fundamental com o objetivo de criar atividades lúdicas visando
proporcionar a criança surda desenvolvimento de
habilidades e competências de por meio de experiências agradáveis.
2ª Etapa: Pesquisa bibliográfica, pesquisa documental,
leitura e análise crítica de textos.
• Identificar possibilidades de interação dos recursos
de Design nos projetos de hipermídia, analisando-os e identificando o valor de cada um deles no auxílio à motivação, aspectos lúdicos e imersão.
• Discutir questões sobre a forma de apresentação de
informação de maneira não linear, como hipertexto,
em estrutura de nós semânticos ligados entre si (em
rede), que ofereçam alternativas para a navegação.
3ª Etapa: Entrevistas
• Realizar entrevistas semiestruturadas com grupo
selecionado, alunos do INES, professores e profis-
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sionais da área de Design, a partir das observações
feitas sobre o uso do livro digital, os resultados serão
analisados para reforçar, exemplificar, fundamentar
a questão da experiência da criança no processo de
ensino-aprendizagem.
4ª Etapa: Projeto e validação do livro digital
• Desenvolver livro digital para plataforma tablets,
Apple – IPAD e similares, sob a perspectiva de metodologias do campo do Design.
• Validar livro digital junto a professores, pedagogos
e alunos do INES-RJ. (elaboração de roteiro de validação e referencial de análise)
Principais contribuições científicas ou tecnológicas da
proposta

A Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional de 1996, e a Emenda Constitucional nº 14, de 1995, que instituiu o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, considerou ainda realizações anteriores,
principalmente o Plano Decenal de Educação para Todos,
preparado de acordo com as recomendações da reunião organizada pela UNESCO, realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1993. Cada uma, no âmbito de sua competência,
estabeleceu o direito de pessoas com necessidades especiais
receberem educação preferencialmente na rede regular de
ensino. A diretriz atual é a da plena integração dessas pes-
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soas em todas as áreas da sociedade. Trata-se, portanto,
de duas questões - o direito à educação, comum a todas as
pessoas, e o direito de receber esta educação sempre que
possível junto com as demais pessoas nas escolas regulares
(Brasil, 1996).
A legislação, no entanto, determinou preferência para
essa modalidade de atendimento educacional, ressalvando
os casos de excepcionalidade em que as necessidades do
educando exigem outras formas de atendimento. As políticas recentes do setor têm indicado três situações possíveis
para a organização do atendimento: participação nas classes comuns, recursos em sala especial e escola especial. Todas as possibilidades têm por objetivo a oferta de educação
de qualidade (Brasil, 1996).
Outro elemento fundamental previsto pela lei é o material didático-pedagógico adequado, conforme as necessidades específicas dos alunos. Contudo, o que se percebe em
muitos centros de atendimento ao aluno com necessidades
especiais é a inexistência, insuficiência, inadequação e precariedades de recursos didáticos (Brasil, 1996).
Atualmente, tem crescido significativamente o interesse pela área da surdez, principalmente entre pesquisadores
linguistas, educadores, psicólogos, entre outros, visto que
este tema constitui um campo fértil para discussões. A presente pesquisa traz o designer para este universo de investigação e sua participação se dá por meio de instrumentos
próprios a seu campo de expertise: o projeto de um material educativo que tem por objetivo auxiliar crianças surdas
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no processo inicial de aquisição do Português escrito como
segunda língua, no âmbito do ensino fundamental, do 1o
à 5o anos, através de uma abordagem interdisciplinar, com
foco no Design.
Na Conferência Mundial de Educação Especial realizada
pela ONU em 1994, através da Declaração de Salamanca foi
definida como meta principal garantir o acesso de crianças
com necessidades educacionais especiais a escolas regulares. Como foi dito anteriormente, no Brasil, em 20/12/1996,
a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei
n° 9.394 estabeleceu em seu artigo 58, a educação especial
como “a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos
portadores de necessidades especiais”.
A partir da aprovação de leis para inclusão de crianças
com necessidades especiais em escolas regulares brasileiras, a presença crescente de alunos portadores de restrições
motoras, auditivas, cognitivas ou múltiplas no ambiente
escolar é um fato concreto. Mas, é importante ressaltar que
a mera aplicação de leis de acessibilidade ao ensino escolar
regular não garante por si só a participação efetiva destes
alunos nas atividades escolares exigidas. Segundo a World
Health Organization (2004), cabe ressaltar a responsabilidade social em relação às restrições destes indivíduos.
A deficiência não é um atributo da pessoa, mas um conjunto complexo de condições, muitas das quais criadas pelo
meio ambiente social. Consequentemente, a solução do problema requer ação social e é de responsabilidade coletiva da
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sociedade fazer as modificações necessárias para a participação plena de pessoas com deficiências em todas as áreas da
vida social. A questão é, pois, de atitude ou ideologia, quanto
às mudanças sociais, enquanto que no nível político é uma
questão de direitos humanos. (WHO, ICIDH – 2, 1998).
Diante dessa situação, torna-se fundamental desenvolver meios que possibilitem relações entre o conhecimento
sobre as necessidades e potencialidades de crianças portadoras de necessidades especiais e os instrumentos, equipamentos e/ou brinquedos que podem estimular seu desenvolvimento e, consequentemente, facilitar sua inclusão
na sociedade. Podemos considerar que esta abordagem é
necessariamente dupla. Isto é, se por um lado é fundamental conhecer as necessidades e restrições, por outro lado, é
também essencial pesquisar e encontrar os elementos que
permitam resolver o problema, sendo esta carência de modelos uma das principais lacunas a ser preenchida na maioria das escolas.
É de fundamental importância desenvolver meios que
possibilitem relações entre o conhecimento sobre as necessidades e potencialidades de crianças portadoras de necessidades especiais e os instrumentos, equipamentos e/ou
brinquedos que podem estimular seu desenvolvimento e,
consequentemente facilitar sua inclusão na sociedade. Este
desenvolvimento, e a consequente inclusão na sociedade de
crianças com necessidade especiais, requer uma ideia de
educação como algo que somente realiza sua função primordial se considera o sujeito como um ser autônomo, apto a
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utilizar a palavra e o pensamento de forma eficiente. Pois, a
palavra é um fator essencial no desenvolvimento na evolução
e na transformação do pensamento como um todo, como
considera Vygotsky (1987). As pessoas dialogam umas com
as outras mediadas pela linguagem, seja ela verbal, gestual e
visual. Esta ideia pode ser reforçada com as palavras do pedagogo Paulo Freire (1986), quando ele diz que:
Somente na comunicação tem sentido a vida humana.
Que o pensar do educador somente ganha autenticidade
na autenticidade do pensar dos educandos, mediatizados
ambos pela realidade, portanto, na intercomunicação. Por
isto, o pensar daquele não pode ser um pensar para estes
nem a estes imposto. (Paulo Freire,19862).
A alfabetização é um processo que transcende o fato
de levar o aluno a verbalizar fonemas, palavras e frases e
escrevê-las de forma isolada e mecanicamente. Alfabetizar
é oferecer os recursos necessários para a criança utilizar
o código de leitura e escrita como um instrumento eficaz
de interação e, sobretudo, de comunicação com seu meio
social. Assim, torna-se importante que o professor conceba
a própria situação de aprendizagem como uma experiência
que, se percebida e compreendida, possa fornecer fundamentos para que se reflita sobre a melhor maneira de ensinar o surdo a ler e a escrever.

2 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
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Considerações finais

Para viabilizar o referido projeto, a parceria anteriormente celebrada entre o INES/RJ e a PUC-Rio, ainda em
vigor, será de fundamental importância na medida em que
propiciará o desenvolvimento de um trabalho conjunto,
com validações e trocas de conhecimentos da equipe de
pesquisa do LIDE com professores, fonoaudiólogos e alunos do referido Instituto. Além disso, a proposta de criação
do livro interativo digital contemplará uma criação artística conjunta, em que autor, ilustrador, animador, programador, sonorizador e narrador possam trabalhar juntos de
modo a utilizar as múltiplas linguagens que se convergem
em ambientes hipermidiáticos.
A criação de um livro digital para crianças surdas, que
trabalhe com a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS em
versão ilustrada e animada constituem-se em uma inovação, considerando que a LIBRAS é predominantemente
visual-espacial.
Para atingir este desiderato este projeto de pesquisa
disponibilizará um estudo aprofundado sobre as questões
relacionadas sobre sistemas de hipermídia educacionais.
Segundo Portugal (2013), ambientes de hipermídia podem
ser conceituados a partir da relação entre os conceitos de
hipertexto e multimídia. O conceito de ambiente de hipermídia parte da hibridação desses dois conceitos: o hipertexto caracteriza-se como uma matriz de textos que pode
ser acionada de modo não linear, direcionando-se a outros

Rumos da Pesquisa no Design Contemporâneo: Inserção Social

textos relacionados conceitualmente. A multimídia compreende o conjunto de meios que são usados na representação de uma informação, ou seja, textos, imagens, sons
e vídeos. Nesse sentido, dada à correlação de todos esses
elementos, a multimídia se configura como um dos meios
mais eficazes para apresentar informações, ampliando
substancialmente a compreensão de uma mensagem.
Como resultados o projeto apresentará a produção de
uma pesquisa teórica aliada às bases conceituais para o desenvolvimento de ambientes hipermidiáticos. Além disso,
pretende-se disponibilizar um livro interativo para tablets,
ou similares, onde a narrativa se dará por meio das múltiplas linguagens que se convergem em ambientes de hipermídia. O que se pretende é que ao usar o livro interativo
– e acessar os conteúdos didáticos apresentados - a criança
desenvolve habilidades e competências em diversas áreas
do saber. Deslizando o dedo pelo tablet, juntando letras e
formando palavras, a criança se torna realmente dona do
seu próprio processo de aprendizado.
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P

ela própria natureza interdisciplinar do design, a pesquisa nesta área muitas vezes adapta métodos científicos utilizados em outras disciplinas acadêmicas. O
objetivo deste estudo é orientar o estudante de pós-graduação em design para a adequada utilização do método de
pesquisa histórico em seu projeto de pesquisa. Inicialmente, destacam-se alguns princípios gerais e conceitos básicos
deste método, em seguida sugerem-se alguns caminhos,
tendo como exemplo uma dissertação defendida no Programa de Pós-Graduação em Design da UFPR.
Em geral, o método histórico busca analisar fatos que
ocorreram no passado para trazer questões que são rele-
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vantes para situações no presente. Desta forma, entender
o passado auxilia na compreensão da sociedade atual,
pela análise dos acontecimentos que possibilitaram a que
se chegasse a determinado ponto. “O método de pesquisa
histórico caracteriza-se como uma abordagem sistemática
por meio de coleta, organização e avaliação crítica de dados que tem relação com ocorrências no passado” (WOOD;
LOBIONDO, 2001 apud PADILHA; BORENSTEIN, 2005,
p.577). Assim, o propósito da investigação histórica é muito
mais do que simplesmente revelar a descoberta de acontecimentos passados, mas a compreensão do que estes significam e de como se inter-relacionam (NEWTON, 1965 apud
SWEENEY, 2005).
Ao iniciar o estudo, o pesquisador deverá formular a pergunta de pesquisa tendo como base uma revisão bibliográfica e outros estudos preliminares. Considera-se que dúvidas
ou lacunas percebidas em certo período da história muitas
vezes ainda não estão suficientes claras para o pesquisador
formular um problema de pesquisa. Além disso, ao identificar um possível caminho, o pesquisador deverá decidir se o
método de pesquisa histórico é realmente o mais apropriado
para conduzir sua pesquisa, ou se uma pesquisa bibliográfica
aprofundada já cumpriria este objetivo.
O enfoque histórico se ampliou nas últimas décadas e
hoje novas abordagens são aceitas. “A partir da década de
60 do século XX, o território do historiador estendeu-se a
tudo o que é perceptível à observação. O historiador relê os
documentos de seus predecessores com novos olhos, com
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nova interpretação e análise” (PADILHA; BORENSTEIN,
2005, p.576). Ou seja, os tópicos se ampliaram para além
do registro e do estudo das grandes conquistas da humanidade. Atualmente, tanto o estudo do cotidiano como o
estudo de grupos minoritários recebem uma atenção mais
apurada. Outras mudanças no enfoque histórico apontam
para caminhos de aprendizado: “A pesquisa histórica tem
o propósito de demonstrar os sucessos, fracassos, ocorrências em geral ou eventos no âmbito de interesse do historiador” (ibid.).
A escolha do enfoque histórico

A sugestão de etapas neste guia não deve ser seguida
como uma sequência linear estrita, pois: “a pesquisa historiográfica não utiliza ferramentas específicas. Antes, o
processo de conduzir uma pesquisa histórica envolve um
número de etapas formais, mas sobrepostas, assim como
em outras pesquisas” (FOX, 1982 apud SWEENEY, 1997).
Durante a coleta de dados, sugere-se catalogar cada fonte
sistematicamente a fim de transferir estes dados para softwares específicos para auxílio da categorização e posterior avaliação. Após a catalogação, existem outros programas que podem ser utilizados para a análise qualitativa e
a construção teórica poderá ser feita a partir deste ponto
(SWEENEY, 2005, p.68).
O método histórico pode utilizar uma abordagem qualitativa ou quantitativa, geralmente com um ponto de vista
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fenomenológico, com base na interpretação dos fatos. Entretanto, destaca-se que “a natureza da história é fundamentalmente narrativa (qualitativa) e não numérica (quantitativa)” (WOOD; LOBIONDO, 2001 apud PADILHA;
BORENSTEIN, 2005, p.577).
1. Tipos de fontes

Na pesquisa histórica, é a partir das fontes que o trabalho
de pesquisa será construído. As fontes são classificadas conforme seu tipo de coleta (documental, iconográfica ou verbal)
e também pela sua origem (fonte primária ou secundária).
a) Primárias
As fontes primárias são aquelas que ainda não receberam nenhum tratamento de análise ou interpretação. São
as fontes de maior importância para o pesquisador e de
acordo com alguns autores, são mais confiáveis do que as
fontes secundárias.
b) Secundárias
As fontes secundárias representam a análise e interpretação das fontes primárias por parte de um pesquisador.
Podem ser consultadas juntamente com as fontes primárias. Alguns autores ainda listam as fontes terciárias e assim por diante.
Dentre os que se utilizam de fontes secundárias, ou seja,
aqueles que solicitam documentos produzidos a partir de
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outros pré-existentes predominam os alunos e professores.
Neste caso, audiovisuais (fotografias, cassetes, diapositivos,
etc.) e vídeos são utilizados em aulas, seminários e eventos
em geral. Há também uma constante demanda com relação
ao empréstimo de exposições. Geralmente, instituições públicas as utilizam em eventos, comemorações e efemérides.
(MANINI, 1996/1997, p.228-230)
É importante salientar que algumas fontes não estão
facilmente disponíveis para consulta pública. Estes documentos se encontram tanto em instituições públicas como
privadas, ou ainda em acervo pessoal. Para realizar a consulta é necessário, primeiramente, obter autorização dos
indivíduos ou instituições envolvidas na guarda e na preservação deste material. Por este motivo, o acesso aos dados deverá ser negociado com bastante antecedência.
1.1. Fonte documental

A pesquisa documental é facilmente confundida com a
pesquisa bibliográfica. A principal diferença está na fonte
dos dados primários, “A técnica documental vale-se de documentos originais, que ainda não receberam tratamento
analítico por nenhum autor. [...] é uma das técnicas decisivas para a pesquisa em ciências sociais e humanas” (HELDER, 2006, p.1-2 apud RONIE, 2009). A pesquisa documental, como as demais formas de pesquisa em geral, faz uso de
técnicas metodológicas para buscar, interpretar e analisar
documentos dos mais variados tipos.
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O conceito de pesquisa documental tem uma abrangência maior do que a pesquisa bibliográfica com o que diz respeito a textos escritos ou impressos, a pesquisa documental
pode ter como referencia outras fontes de informação como
textos não escritos: filmes, vídeos, slides, gravações, reportagens jornalísticas, entrevistas, fotos, mapas ou pôsteres.
“Esses documentos são utilizados como fontes de informações, indicações e esclarecimentos que trazem seu conteúdo para elucidar determinadas questões e servir de prova
para outras, de acordo com o interesse do pesquisador”
(FIGUEIREDO, 2007 apud SÁ-SILVA; ALMEIRA; GUINDANI, 2009).
Para uma avaliação preliminar de documentos devem-se estabelecer cinco dimensões para a primeira etapa de
uma análise documental (CELLARD, 2008 apud SÁ-SILVA;
ALMEIRA; GUINDANI, 2009):
1. O contexto – Avaliação do contexto histórico, época
e características políticas do momento de criação do
documento, evitar interpretar o conteúdo do documento em função de valores contemporâneos.
2. Os autores – Identificar os autores do documento,
seus interesses e motivações para uma melhor interpretação dos fatos e de sua credibilidade no contexto.
3. Autenticidade e confiabilidade do texto – Estabelecer uma relação direta do documento com sua
origem evitando traduções, interpretações ou falsos
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testemunhos.
4. A natureza do texto – Levar em consideração a
natureza do texto com o grau de iniciação do leitor
com a sua produção.
5. Os conceitos-chave e a lógica interna do texto –
Considerar adequadamente o sentido das palavras
conforme a época em que foi escrito ou natureza de
atividade profissional como: gírias, linguagem popular ou regionalismo.
Atualmente, muitos documentos, devido à sua importância e também pela fragilidade do material, já se encontram digitalizados em bancos de dados e estão disponíveis
para consultas online, facilitando o trabalho do pesquisador.
1.2 Fonte Iconográfica

Segundo Pereira (2007), o estudo das fontes iconográficas se ampliou e se fortaleceu durante a segunda metade
do século XIX até o início do século XX, motivados pelo
estudo da história da arte e da cultura de um modo geral.
A fonte iconográfica tem como característica principal
a imagem impressa, pictórica ou objeto tridimensional.
Também chamadas de relíquias por alguns historiadores,
as fontes iconográficas podem ser: fotografias, ilustrações,
objetos de uso e obras de arte em geral. “O material visual,
enquanto produção humana se torna fonte de estudo para o
historiador. Devido à sua presença múltipla e vasta no coti-
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diano faz-se necessário sua correta delimitação e conceituação” (GASKELL, 1992 apud PEREIRA, 2007, p.237).
A seguir, destacam-se os principais tipos de fontes iconográficas.
1.2.1 Fotografia

A revisão bibliográfica preliminar para este tipo de fonte é de suma importância. É preciso coletar o máximo de
dados possível para que todas as informações sejam extraídas e interpretadas corretamente, visto que as imagens
fotográficas são apenas registros fragmentados de coisas,
pessoas ou fatos que aconteceram em um determinado momento:
Pesquisadores dedicados aos diferentes gêneros de história, apesar de reconhecerem ultimamente na iconografia
uma possibilidade interessante para a reconstituição histórica, por vezes se equivocam no emprego das imagens fotográficas em suas investigações. (...) Equívocos ocorrem pela
desinformação conceitual quanto aos fundamentos que regem a expressão fotográfica, o que os leva a estacionarem
apenas no plano iconográfico, sem perceberem a ambiguidade das informações contidas nas representações fotográficas. (KOSSOY, 2002, p.20)
Segundo o autor, o resultado disso é que as fotografias
ao invés de serem bem exploradas e decodificadas como
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documentos históricos acabam sendo utilizadas nos textos
apenas como ilustrações:
Assim como os demais documentos elas são plenas de
ambiguidades, portadoras de significados não explícitos
e de omissões pensadas, calculadas, que aguardam pela
competente decifração. Seu potencial informativo poderá
ser alcançado na medida em que estes fragmentos forem
contextualizados na trama histórica em seus múltiplos desdobramentos (sociais, políticos, econômicos, religiosos, artísticos, culturais enfim) que circunscreveu no tempo e no
espaço no ato da tomada do registro. (KOSSOY, 2002, p.22)
1.2.2 Ilustrações

As ilustrações trazem uma representação visual do imaginário da época, do ponto de vista do ilustrador. Podem
ter sido produzidas na forma de gravuras, pinturas, charges, fotografias impressas, mapas, projetos de habitações,
entre outros. Cabe ao pesquisador coletar informações relevantes para identificar e decodificar os dados visuais expressados pelas ilustrações.
Mas, com estes dados visuais e sonoros catalogados,
conservados e reproduzíveis, poderemos várias e várias vezes analisar cuidadosamente as mesmas informações. Da
mesma forma que os instrumentos de uma maior precisão
podem enriquecer nosso conhecimento do universo, do
mesmo modo uma melhor maneira de preservar estes pre-
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ciosos documentos culturais pode esclarecer nosso conhecimento e nossa apreciação da humanidade. (MEAD, 1979
apud MANINI,1996/1997, p.20)
1.2.3 Objetos de uso

Os objetos de uso preservados em museus são analisados seguindo uma lógica de evolução. Ao analisar os instrumentos utilizados em determinada época, torna-se possível construir um histórico cultural dos costumes. Uma
indumentária, por exemplo, carrega vários signos que podem ser contextualizados na cultura da época.
1.2.4 Obras de arte em geral

Segundo Meneses (2003), a iconografia como prática
científica se estendeu por mais de três séculos depois do
Renascimento, onde já se utilizava um método sistemático
para decodificar simbolicamente os significados presentes
nas imagens artísticas. Conforme este autor, “É somente no
século XIX, entretanto, e começo dos XX, que a História
da Arte, em várias frentes, começa a encaminhar-se para
a aceitação dos direitos de cidadania da fonte iconográfica,
sobretudo mais tarde, nos domínios da História Cultural”
(MENESES, 2003, p.13).
1.2.5 História oral
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Denomina-se de história oral a análise crítica de relatos
coletados através de conversas, entrevistas ou gravações.
Também chamada de história de vida por estar ligada a determinado indivíduo e às suas interpretações pessoais dos
fatos ocorridos.
Estes relatos “dizem respeito a fatos não registrados por
outros tipos de documentos, a fatos cuja documentação se
deseja completar ou abordar por ângulo diverso” (CASSAB;
RUCHEINSKY, 2004, p.08).
Os dados para o encadeamento são obtidos através de
conversas com pessoas (relatos orais) que, ao focalizarem
suas lembranças pessoais, constroem também uma visão
mais concreta da dinâmica de funcionamento e das várias
etapas da trajetória do grupo social ao qual pertencem,
ponderando esses fatos pela sua importância na vida desses
indivíduos. (CASSAB; RUSCHEINSKY, 2004, p.08)
Portanto, as testemunhas vivas de um passado relativamente recente são fontes disponíveis para se descobrir
determinadas questões ou para se confrontar com certas
informações contidas em outros documentos; sendo que
desta forma, a oralidade e a escrita se complementam.
Este método de coleta foi iniciado na área da antropologia para possibilitar que grupos excluídos da história oficial pudessem ter sua voz, deixando registros de sua visão
de mundo e do grupo a que pertenciam (CASSAB; RUSCHEINSKY, 2004, p.12). No entanto, a vertente positivista receava que a proximidade temporal comprometesse a
pesquisa, e enfatizava a visão retrospectiva, a de que o pes-
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quisador trabalhasse com processos históricos de maneira
mais objetiva. Porém, atualmente, se valoriza também esta
análise mais subjetiva, qualitativa, “resgatando a importância das experiências individuais” (ibid., p.11).
O pesquisador deve observar que, a atenção dada aos
entrevistados “não significa prescindir de consultas a outras fontes existentes sobre o tema em destaque” (ibid.,
p.13). Sugere-se que várias testemunhas independentes e
paralelas sejam consultadas confirmando o fato em questão, e também “a outros contextos sociais, ou seja, partir
do conhecimento da micro realidade à totalidade social, da
conjuntura à estrutura” (ibid.,p.18). Outro aspecto diz respeito “aos esquecimentos e omissões que podem ser ou não
intencionais. Cabe ao pesquisador fazer uma leitura minuciosa de cada relato obtido, indagando-se sobre o conteúdo
das possíveis lacunas existentes, ligando um assunto a outro” (ibid., p.19).
Recomenda-se ao pesquisador uma postura profissional
e um comportamento ético, agindo com respeito pelas informações prestadas por pessoas vivas. Esse compromisso
se relaciona com a fidelidade e a honestidade em seu trabalho empreendido e que será possivelmente tornado público
(ibid., p. 21-22).
2. Sugestão de etapas para a pesquisa

A problematização é o ponto inicial para um historiador, pois é necessário saber o que buscamos, verificando
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as possibilidades que “os agoras” auxiliarão na busca por
respostas não solucionadas anteriormente (PADILHA; BORENSTEIN, 2005).
Com base em vários autores (CARDOSO, 1994; CHRYSTY, 1975 apud SWEENEY, 2005; BUSHA, HARTER, 1980;
LUSK, 1997 apud SWEENEY, 2005; PADILHA, BORENSTEIN, 2005) são sugeridas as seguintes etapas para a pesquisa:
A) Revisão bibliográfica preliminar
Inicialmente, deve-se reconhecer o problema sob uma
perspectiva histórica ou identificar a necessidade de certo
conhecimento histórico (BUSHA; HARTER, 1980). Nesta
etapa pesquisa-se na literatura o que existe sobre os acontecimentos e fatos relacionados, bem como as interpretações
que já foram dadas por outros autores.
B) Escolha do tema de pesquisa – definição, justificativa e delimitação.
Após definir o objeto de interesse do pesquisador, deve-se focar em um tópico específico para permitir um maior
aprofundamento, além de buscar justificativas para a pesquisa. Com essas justificativas determinadas, o pesquisador poderá “perceber lacunas do conhecimento, diferenças
de opiniões com estudos anteriores, o que lhe permitirá
formular um tema de pesquisa, delimitando no tempo, no
espaço e o como no universo de análise” (PADILHA; BORENSTEIN, 2005).
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O pesquisador deve considerar critérios, tais como: relevância, viabilidade, originalidade, coerência e consistência,
para a escolha do tema.
C) Pergunta de pesquisa, objetivos e hipóteses
A pergunta de pesquisa irá guiar o pesquisador. Após,
definindo-se os objetivos, o pesquisador terá como delimitar
a forma, o contexto, o problema a ser solucionado e qual o
método mais adequado (PADILHA; BORENSTEIN, 2005).
Para as hipóteses os autores sugerem os seguintes pontos para reflexão:
1) construção lógica do texto, eliminando inconsistências, erros semânticos de enunciação, entre outros;
2) definir os termos incluídos nas hipóteses;
3) evitar hipóteses negativas ou explicativas;
4) apresentar hipóteses concisas;
5) apresentar hipóteses que reflitam mudanças que
ocorrem na sociedade;
6) apresentar hipóteses elaboradas e baseadas na realidade social.
D) Escolha das fontes históricas
Após decidir pelo tipo de fontes que serão pesquisadas
deve-se checar se estas já se encontram digitalizadas, e podem ser facilmente consultadas, ou se é necessário ir até o
local onde tais documentos se encontram preservados. Ao
definir esta etapa o pesquisador traça sua estratégia de co-
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leta e análise de dados.
É de extrema importância que numa pesquisa histórica,
o pesquisador fique atento à origem da fonte, visto que neste tipo de pesquisa, o historiador poderá ser influenciado
por seus valores, ideias e crenças.
E) Coleta e sistematização dos dados
Desde o início da pesquisa deve-se procurar catalogar
os dados para posterior análise, registrando e separando-os
em grupos similares, seja em fichamentos manuais ou com
o auxílio de ferramentas digitais para esta finalidade. Deve-se verificar a autenticidade e a veracidade das informações.
Nesta fase, faz-se a distinção entre as fontes primárias
e secundárias, para posteriormente, na fase de validação,
não haver falhas. Segundo Padilha e Borenstein (2005),
esta fase é a mais longa de uma pesquisa histórica, com os
maiores perigos, sendo culpada por possíveis atrasos e por
tempo despendido desnecessariamente.
Algumas fontes podem resultar em um volume excessivo
de dados. Assim, como em qualquer outra pesquisa, o método histórico também dispõe de ferramentas específicas para
agrupar e analisar qualitativamente os dados obtidos. Com o
levantamento e a interpretação dos dados obtidos, o pesquisador deverá checar se as hipóteses foram confirmadas e se a
principal pergunta da pesquisa foi respondida.
F) Validação dos dados – interna e externa
A validação dos dados é uma etapa importante, e para
maior rigor no estudo, o pesquisador poderá consultar ar-
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quivistas e especialistas para determinar se o resultado alcançado constitui um fato histórico, uma probabilidade ou
mera possibilidade (SWEENEY, 2005, p.68). Desse modo,
para determinar um fato histórico, duas fontes primárias
independentes devem concordar, ou ainda uma fonte primária e outra fonte secundária, devem buscar concordância
sem nenhuma evidência conflitante. Para determinar uma
probabilidade é requerida uma fonte primária validada internamente sem nenhuma evidência conflitante; ou apenas
duas fontes primárias onde haja evidência ou desacordo
parcial. Por fim, se determina uma possibilidade, onde o
fato é constatado em apenas uma fonte primária que falha
em corresponder ao critério da corroboração ou se apoia
somente em fontes secundárias ou terciárias (CHRISTY,
1975 apud SWEENEY, 2005, p.71).
A validação é classificada como crítica externa ou crítica interna. Cabendo a primeira indagar a origem do documento, sua autenticidade perante a história, e num segundo momento a crítica interna será determinante no peso e
no valor das provas, preocupando-se com o conteúdo em si.
Finalizando a pesquisa, o historiador, fará a interpretação do material coletado, registrando as conclusões em
uma narrativa significativa, mas aberta às discussões. “O
conhecimento histórico está ligado à época de sua produção, ao presente do historiador, que é sempre novo. Se
o presente é sempre novo e reinterpreta de forma nova o
passado, a verdade do passado será também sempre nova,
pois dominada pela novidade do presente” (MEYHI apud
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PADILHA; BORENSTEIN, 2005).
Alguns problemas poderão ocorrer na pesquisa histórica, tais como: inexatidão das fontes, com dados fragmentados; uma interpretação equivocada de fontes primárias; ou
se deparar com uma difícil validação externa ou interna.
Na maioria dos casos aconselha-se buscar outras referências do contexto histórico.
3. O método histórico na pesquisa em design

O pesquisador na área do design poderá investigar assuntos referentes a produtos, materiais gráficos, empresas,
processos, bem como entrevistas com designers e empresários do setor. Assim, poderá ser coletado e analisado qualquer material relacionado ao design cujo acontecimento
tenha ocorrido no passado. No entanto, como o pesquisador em design não possui formação específica em história,
aconselha-se consultar especialistas na área para esclarecer
qualquer dúvida evitando equívocos durante a pesquisa.
3.1. A utilização do método de pesquisa histórica no
Programa de Pós-Graduação em Design

Siebenrok (2013) utilizou o método de pesquisa histórica para investigar o papel dos gestores de design da marca
Modulados Vogue, uma divisão da empresa Placas do Paraná que atuou entre os anos de 1967 a 1996. Segundo a autora, houve a necessidade de resgatar parte da história dos
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Modulados Vogue através do método de história oral, pois
não havia outros documentos que contassem a história da
marca. Esta pesquisa se caracterizou por ser exploratória,
com levantamento bibliográfico e documental, adotando
o ponto de vista fenomenológico. Siebenrok se baseia em
Alberti (2004) para justificar que a metodologia da história oral é recomendada para história de instituições, principalmente no caso de empresas privadas, pois permite a
reconstituição de organogramas administrativos, a recuperação de processos, o conhecimento da relação entre os trabalhadores, esclarecendo possíveis lacunas de documentos
da antiga empresa.
A autora iniciou o estudo fazendo uma pesquisa bibliográfica com os temas: indústria moveleira, modulados,
gestão e liderança, gestão do design. A partir deste conhecimento prévio, elaborou a base das questões para as entrevistas e os questionários. Na primeira etapa da pesquisa
a autora entrevistou, de maneira não dirigida e estruturada, sete pessoas, entre gerentes e funcionários da empresa.
Esta primeira etapa serviu para obter informações para o
início da pesquisa. Na segunda etapa, as entrevistas, temáticas e semiestruturadas, foram aplicadas aos ex-gestores
da empresa (seis pessoas), e gravadas em vídeo. Os entrevistados assinaram um termo de consentimento quanto
ao uso de sua imagem e quanto às informações fornecidas.
Os questionários, com perguntas de múltipla escolha, foram enviados por e-mail para ex-funcionários, a fim de
confrontar as respostas e validar as informações obtidas.
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Para isto, estabeleceu-se como critério de no mínimo um
questionário respondido para cada gestor, ou seja, um ex-funcionário validando as respostas do seu gestor. Quanto
ao conteúdo das entrevistas e questionários, a autora optou
pela análise temática segundo Bardin (2002) onde o texto é dividido para análise conforme os temas pesquisados.
Concluiu-se que os métodos utilizados na pesquisa foram
suficientes para responder a pergunta da pesquisa e atingir
os objetivos programados.
Considerações Finais

A pesquisa histórica se destaca por sua importância
através do resgate, do registro e da análise dos acontecimentos. Ainda que esteja em fase inicial, a pesquisa em design com base no método histórico tem crescido substancialmente nos últimos anos.
O processo de registro da história do design tem certa
urgência no sentido em que muitos atores participantes de
determinados acontecimentos ainda são testemunhas vivas. Através do método de pesquisa oral complementado
com a pesquisa documental é possível estabelecer as relações políticas e sociais que levaram as mudanças pelas
quais o design passa atualmente.
Conhecer os fatos históricos dos processos produtivos,
dos produtos e do ponto de vista mais amplo da sociedade
pode auxiliar em uma maior compreensão do papel atual
do designer.

Rumos da Pesquisa no Design Contemporâneo: Inserção Social

Referências
7. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e
documentação: referências - elaboração. Rio de Janeiro, 2002. Disponível em:
<http://www.trabalhosabnt.com/regras-normas-da-abnt-formatacao/nbr6023> Acesso: 25/03/2013.
8. BUSHA, C.; HARTER, S. P. Research methods in librarianship: techniques and
interpretations. New York: Academic Press, 1980.
9. CALDAS, P. S.P. Teoria e prática da metodologia da pesquisa histórica: reflexões sobre uma experiência didática. Revista de Teoria da História, Goiânia,
Universidade Federal de Goiás, ano I, n. 3, jun. 2010. Disponível em:< http://
revistadeteoria.historia.ufg.br/uploads/114/original_ARTIGO%201__CALDAS.pdf?1325259082>. Acesso: 20/03/13.
10. CASSAB, L. A.; RUSCHEINSKY, A. Indivíduo e ambiente: a metodologia de pesquisa da história oral. Revista do Instituto de Ciências Humanas e da Informação, Rio Grande, Biblos, v.16, p.7-26, 2004. Disponível em:< http://www.seer.
furg.br/biblos/article/view/125>. Acesso: 18/03/13.
11. JOHNSONS, B.; CHRISTENSEN, L. Historical Research: Answers to Review Questions. In: Educational Research: Quantitative, qualitative and mixed approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2010. Disponível em: <www.sagepub.com/bjohnsonstudy/review_questions/Ch15_Answers.doc> Acesso:
20/03/2013.
12. KOSSOY, B. Realidades e Ficções na Trama Fotográfica. São Paulo: Ateliê Editorial, 2002.
13. MANINI, M. Os usos da Iconografia no Ensino e na Pesquisa: O Acervo Multimeios do Arquivo Edgard Leuenroth. Cadernos AEL, Campinas, UNICAMP,
n. 5/6, p.221-244, 1996/1997. Disponível em:< http://segall.ifch.unicamp.br/
publicacoes_ael/index.php/cadernos_ael/article/viewFile/124/133>. Acesso:
04/04/13.
14. MENESES, U. T. Fontes visuais, cultura visual, História visual: Balanço provisório, propostas cautelares. Revista Brasileira de História, São Paulo, v.23, n.45,
jul. 2003. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&
pid=S0102-01882003000100002. Acesso: 03/04/13.
15. OAK, A. Particularizing the Past: Persuasion and Value in Oral History Interviews and Design Critiques. Journal of Design History, Oxford University
Press, The Design History Society, v. 19, n. 4, 2006.
16. PADILHA, M. I. C. de S.; BORENSTEIN, M. S. O método de pesquisa histórica
na enfermagem. Texto Contexto Enfermagem, Florianópolis, v.14, n.4, p.575-

263

264

Rumos da Pesquisa no Design Contemporâneo: Inserção Social

84, out-dez 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/tce/v14n4/
a15v14n4.pdf>Acesso: 03/04/2013.
17. PEREIRA, S. M. Considerações sobre a fonte iconográfica na escrita da História Indígena. Revista Eletrônica História em Reflexão, Dourados, UFGD, v.1, n.
2, jul-dez. 2007. Disponível em: <http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.
php/historiaemreflexao/article/viewFile/763/475> Acesso: 05/04/2013.
18. SÁ-SILVA, J. R.; ALMEIRA, C. D. de; GUINDANI, J. F. Pesquisa documental : pistas
teóricas e metodológicas. Documentary research : theoretical and methodological clues. Revista Brasileira de História e Ciências Sociais, ano I, n.1, p.1–15,
jul.2009. Disponível em:< http://portaldoaluno.webaula.com.br/Biblioteca/
Acervo/Basico/O01655/Biblioteca_104444/pesquisa%20documental.pdf>.
Acesso: 18/03/13.
19. SIEBENROK, M. L. Gestão do design: o papel dos líderes em uma empresa produtora de móveis do Paraná. Dissertação (Mestrado em Design), Programa de
Pós-Graduação em Design, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2013.
20. SWEENEY, J. Historical research: examining documentary sources. Nurse Researcher, 12, 3, p.61-73, 2005. Disponível em: < http://nurseresearcher.rcnpublishing.co.uk/archive/article-historical-research-examining-documentary-sources > Acesso: 04/04/2013.

Rumos da Pesquisa no Design Contemporâneo: Inserção Social

REVISÃO E REFLEXÃO SOBRE DESIGN SOCIAL

Daniele Dickow Ellwanger, Doutoranda (daniele_ellwanger@hotmail.com)
Lucy Niemeyer, Dr. (lucy.niemeyer@gmail.com)
Esdi – Universidade do Estado do Rio de Janeiro

O

presente trabalho buscou explanar sobre Design Social, abordando-se variadas possibilidades de ações,
bem como a própria definição do termo, sob uma
perspectiva atual. A pesquisa bibliográfica, além dos tópicos iniciais mencionados, deu-se a partir de uma retrospectiva a cerca dos estudos de Victor Papanek, principalmente com base em dois capítulos do livro “Projetar para o
Mundo Real: ecologia humana e mudança social”1, o qual
teve sua primeira edição publicada em 1971, a fim de se elucidar as necessidades de certos grupos, e quais seriam as
possíveis soluções de transformação social. Tal abordagem
fez-se necessária para se relacionar os primeiros aportes e
preocupações relativas ao design sustentável e humanitá1 O título do livro em língua estrangeira é: “Diseñar para el Mundo
Real: ecologia humana e cambio social”.
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rio, tendo Papanek como um dos precursores deste pensamento, com as questões atuais apresentadas no início deste
artigo, o que promoveu uma reflexão sobre o assunto.
1. Design Social Sob uma Perspectiva Atual

O Design Social possui diversas definições e, segundo
Fornasier, Martins e Merino (2012, p. 4), considera variadas possibilidades de ações, como “projetos voltados para a
inserção social; projetos que visam a manipulação de pessoas por meio subliminar; projetos que alcancem repercussão social não intencional; projetos sociais intencionais e os
voltados ao meio ambiente”, conforme a figura 1.
Figura 1: ações de Design Social.

(Fonte: Fornasier, Martins e Merino, 2012, p. 4)

Os projetos voltados para a inserção social compreendem as atividades desenvolvidas da parceria entre indústria, designers e comunidade, enfatizando “o aspecto social da produção e um potencial mercadológico de vendas”
(MIRANDA apud Fornasier, Martins e Merino, 2012, p.
5). A ideia, associada aos produtos artesanais, tem “como
objetivo transformar essas trocas em iniciativas economi-
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camente viáveis e auto-sustentáveis [sic], promovendo a
inserção social e econômica” (AGUIAR e FERREIRA apud
Fornasier, Martins e Merino, 2012, p. 5). Como exemplo,
tem-se o projeto da Cooperativa de Trabalho Artesanal e
de Costura da Rocinha (Coopa-Roca), no Rio de Janeiro,
em que retalhos de tecidos e do lixo industrial têxtil de grifes cariocas são reaproveitados na criação de objetos utilitários, de decoração e vestuário (LIMA e ANDRADE apud
Fornasier, Martins e Merino, 2012, p. 7).
Nos projetos que visam a manipulação de pessoas por
meio de imagem subliminar, o que se percebe é que, em alguns casos, o que está implícito na imagem pode se tornar
mais importante do que o foco desejado. Cabe ao designer
agir de maneira ética, mantendo o comprometimento dos
objetivos fundamentais. Um exemplo pode ser representado pelo filme Arquitetura da Destruição, de Peter Cohen,
premiado em 1992. Considerado um dos melhores estudos
sobre o nazismo, retrata a trajetória do “artista medíocre”
Hitler, que tinha como princípio fundamental embelezar
o mundo, mesmo que tivesse que destruir parte dele. Para
este fim usava um sistema de identidade visual eficiente e
eficaz na comunicação com os germânicos, convencendo-os de sua superioridade e inferiorizando certas raças (Fornasier, Martins e Merino, 2012, p. 7).
Devem-se observar também os projetos que alcançam
repercussões sociais não intencionais, pois, em certas situações, o que se comunica pode alterar comportamentos ou
ser aceito por um determinado grupo. Exemplifica-se este
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tipo de projeto por meio do símbolo do Quarto Centenário
da Cidade do Rio de Janeiro, em 1964, criado por Aloísio
Magalhães, que teve a capacidade de envolver e integrar as
pessoas de uma cidade de tantos contrastes, concedendo-lhe uma identidade. Foi adaptado e aplicado pela população em diferentes suportes como pipas e biquínis (Fornasier, Martins e Merino, 2012, p. 5 e 7, respectivamente).
Os projetos sociais intencionais são desenvolvidos por
empresas que têm como objetivo “obter retorno financeiro
e percepção positiva por parte do público”. A responsabilidade empresarial está em proporcionar um retorno social,
econômico e ecológico ao meio onde a empresa está inserida. Há, como exemplos, os programas sociais da empresa O
Boticário, como o ‘respeite a minha natureza’, que conquistou a simpatia da população, através de mensagens visuais
dentro de um sistema de comunicação integrada (camisetas, peças promocionais, peças institucionais, produtos,
entre outros) (Fornasier, Martins e Merino, 2012, p. 7).
Quanto aos projetos voltados ao meio ambiente, a indústria deve “partilhar do desafio contemporâneo de planejar e fomentar o crescimento econômico, sem acelerar o
esgotamento dos recursos naturais, por meio do desenvolvimento sustentável”. Como exemplo, tem-se a reutilização das embalagens da linha infantil da Natura (Fornasier,
Martins e Merino, 2012, p. 5-7).
Seguindo a vertente envolvida com a inserção social e a
preservação do meio ambiente, na década de 1970, Victor
Papanek propôs que o foco do design estaria em atender as
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reais necessidades dos grupos sociais, muito além de suprir
interesses econômicos do mercado, o que poderia gerar
oportunidades de desenvolvimento, seguindo os princípios
da cidadania e da ética. De acordo com Pazmino (2007, p.
3), tal público compreende “cidadãos menos favorecidos,
social, cultural e economicamente; assim como, algumas
populações como pessoas de baixa-renda [sic] ou com necessidades especiais devido à idade, saúde, ou inaptidão”.
Os designers, vistos como agentes de transformação,
devem priorizar pelo respeito ao meio ambiente e aos valores humanos, considerando “uma ação interdisciplinar
do projeto, aplicação de metodologia de desenvolvimento
de produto que permita minimizar os problemas sociais,
aplicação de ferramentas e técnicas de projeto adequadas”.
Conforme a referida autora,
uma das formas atualmente defendidas por pesquisadores é que o trabalho do designer social não esteja afastado das comunidades e que seja um trabalho de consultoria
voluntária ou subsidiada por governos, por ONGs e por empresas, nas mais variadas áreas de atuação (Pazmino, 2007,
p. 3 e 5, respectivamente).
2 Uma Retrospectiva sobre os Aportes e as
Preocupações Iniciais Envolvendo o Design Social

Para se compreender o pensamento inicial sobre design
social, elucidaram-se dois capítulos do livro “Projetar para
o Mundo Real: ecologia humana e mudança social”, de Vic-
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tor Papanek (1977), a destacar “Como cometer um crime:
as responsabilidades sociais e morais do designer”2, o qual
se encontra na primeira parte de tal livro, “Como é”3, e
“Como triunfar no projeto involuntariamente: o que o projeto responsável pode realizar”4, na segunda parte “Como
poderia ser”5 (tradução nossa).
2.1 Como Cometer um Crime: As Responsabilidades
Sociais e Morais do Designer

Um dos primeiros empregos do autor consistiu em projetar um rádio de mesa para uma empresa norte-americana, no período pós-guerra, trabalhando-se seu desenho
“superficial”, sua aparência. O cliente, proprietário da empresa, questionou-o se ele se dava conta da responsabilidade que havia adquirido ao se comprometer com o projeto
do rádio, pois isto ia muito além do objeto em si: foram
contratados 600 trabalhadores de vários Estados para
construírem as instalações da fábrica, em Long Island City,
2 O título em língua estrangeira do Capítulo 4 do livro mencionado é:
“Como cometer un crimen: las responsabilidades sociales y morales del
diseñador”.
3 O título em língua estrangeira da primeira parte do livro
mencionado é: “Como es”.
4 O título em língua estrangeira do Capítulo 8 do livro mencionado
é: “Como triunfar em el diseño sin proponerselo: lo que el diseño
responsable puede acometer”.
5 O título em língua estrangeira da segunda parte do livro
mencionado é: “Como podia ser”.
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bairro de New York; estes venderam suas casas; formaram
uma nova comunidade, o que gerou um novo comércio;
colocaram seus filhos em novas escolas. Se o produto não
desse certo, haveria “dores de cabeça por toda parte”6. As
responsabilidades do designer devem ir além da forma em
que o mercado recebe os produtos que projeta, compreendendo o bom senso social e moral antes do projeto propriamente dito, ou seja, se o projeto estará a favor ou contra o
bem social (PAPANEK, 1977, p. 57, tradução nossa).
Outra questão abordada pelo autor refere-se ao papel
do designer e da indústria em geral, como corresponsáveis
pela situação crítica relacionada ao meio ambiente, representada pela poluição do ar e das águas, tanto responsável
por quase todos os produtos e ferramentas, quanto pelos
erros ecológicos (idem, p. 57).
Os três diagramas, a seguir, mostram a ausência do
compromisso social no projeto. Num projeto específico,
conforme a figura 2, percebe-se que a indústria e seus designers compreendem a menor porção superior, sem se dirigir às necessidades reais. Um exemplo mencionado tratou
de uma caixa de correio rural. Ela era feita de um metal em
que a neve, o gelo ou a chuva resvalam facilmente; possuía
uma bandeira de aviso que o carteiro levantava se tivesse
entregado correspondências; era resistente e econômica.
Um escritório de design, da Costa Oeste, foi contratado
6 O texto em língua estrangeira é: “quebraderos de cabeza por todas
partes”.
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para desenvolver novas caixas. Resultado: uso de estilo extravagante, caras e a neve não resvalava; e ainda assim os
fabricantes venderam bem. Mas deveriam ser examinados
os verdadeiros problemas da entrega do correio rural, ou
seja, deter-se à zona inferior do diagrama, de maneira a
responder as seguintes perguntas:
• Até que ponto as caixas podem dissimular a paisagem, ou mesmo fazê-las desaparecerem nela?
• Permitirão as novas ferramentas, materiais e processos reduzirem o custo e, o que é mais importante,
o desperdício de material?
• Poderão ser à prova de ladrões e arruaceiros?
• O novo projeto ajudará na distribuição?
Essas são algumas perguntas que deveriam ser levantadas pelo designer comprometido (idem, p. 58-60).
Figura 2: diagrama 1 – o projeto específico.

(Fonte: PAPANEK, 1977, p. 58)
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Há uma semelhança evidente entre o segundo diagrama (Figura 3), em relação ao primeiro. Somente mudou-se
o termo, de “projeto específico” para “país”, agora fazendo
referência a algum lugar distante e exótico, como as nações latino-americanas (alguns países da África, da Ásia e
do Oriente Médio). Nestas, a riqueza está concentrada nas
mãos de um pequeno grupo de “proprietários ausentes”. O
projeto é um luxo de que somente goza uma pequena camada que constitui a “elite” tecnológica, rica e cultural de
cada nação. Projetos para a população de índios nativos,
por exemplo, nunca estão na mesa de trabalho dos designers. Os necessitados e excluídos representam a parte inferior do diagrama. Os utensílios educativos, os hospitais, os
consultórios médicos, os utensílios agrícolas, etc., sofrem
de negligência. Devem-se investigar as verdadeiras necessidades (idem, p. 60-61).
Sem fugir à regra, o terceiro diagrama, na figura 4, é
idêntico aos outros já comentados, trocou-se apenas o termo
da legenda para “o mundo”. “Existirá alguma dúvida razoável sobre se o designer atende a gente deste mundo?”7, é o
que questiona o referido autor (idem, p. 62, tradução nossa).

7 O texto em língua estrangeira é: “¿Existirá alguna duda razonable
sobre si el diseñador atiende a la gente de este mundo?”.
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Figura 3: diagrama 2 – um país.

PAPANEK, 1977, p. 59)
Figura 4: diagrama 3 – o mundo.

(Fonte: PAPANEK, 1977, p. 62)

Os produtos devem ser aplicáveis às necessidades da
humanidade. Ver por um televisor a cores como morrem
as crianças de Biafra, Estado da Nigéria, por exemplo, tem
que ser uma situação inaceitável para um designer comprometido. Então, deve-se projetar:
• para consultórios/dentistas, melhores instrumentos
dentais;
• para hospitais/médicos, melhores instrumentos de
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obstetrícia;
• para pacientes com problemas respiratórios, pulmões artificiais;
• para alunos inquietos, um “genuflexório”;
• para mulheres analfabetas, embalagem para anticoncepcional com calendário melhorado; etc. (idem,
p. 63).
O autor constatou que 75% da população do mundo que
vive na pobreza, a fome e a necessidade ocupariam, sem
dúvida, mais tempo do apertado horário das equipes de designers. Mas não somente os países emergentes e subdesenvolvidos têm necessidades específicas, elas são encontradas
em países desenvolvidos também, como a necessidade de
abrigos básicos para os índios norte-americanos, ou de cadeias no Japão e Indonésia. Mais questionamentos:
• E a respeito das necessidades dos idosos?
• E das grávidas e obesas?
• E sobre a alienação dos jovens, um fenômeno mundial?
• E os meios de transporte (automóvel norte-americano como instrumento que mais mata), e os meios de
comunicação?
• Alguém seguirá dizendo que projetamos para minorias? (idem, p. 67-68).
Quem realmente projetava para minorias, de acordo
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com Papanek (1977, p. 69), era unicamente o “designer industrial” dos anos de 1970, que se contentava com o estilo,
que confeccionava trivialidades para os mercados de umas
quantas sociedades ricas. Mas, se forem juntadas as minorias aparentemente reduzidas, citadas anteriormente, se forem combinadas todas essas necessidades “específicas”, então, projetou-se para a maioria. O designer poderia dedicar
10% do seu tempo para suprir as necessidades do homem,
projetar para muitos em vez de projetar por dinheiro. Ao
menos aos estudantes deveriam ser mostradas novas áreas de obrigação. Exemplos: capacete, óculos de segurança e
botas para trabalhadores melhor elaborados (idem, p. 70).
Tudo isso levanta a questão dos valores. Viu-se que o designer tem muito poder (ao afetar a todas as ferramentas do
homem e seu meio ambiente), e se percebeu também que
este poder obriga também a aceitar grandes responsabilidades sociais e morais (idem, p. 72).
Segundo Papanek (1977, p. 72), a finalidade a que quer
chegar o homem ao estudar a si mesmo não pode ser outra
que compreender a completa potencialidade de seu ser, e
vencer a tríade de limitações que impõe a sorte, Deus, o
destino, ou a simples casualidade. O ser humano está preso
num triângulo de ferro que é uma verdadeira cela de sua
espécie. O primeiro lado do triângulo é o meio no qual se
vê obrigado a viver; o segundo é a aptidão mental que, já
possuída, ou em formação, lhe permite viver; o terceiro é
a certeza de sua morte. Todo esforço, todo ser, se propõe
a destruir os lados desta reclusão. O propósito da vida, se
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o tem, consiste em se libertar do triângulo que aprisiona
a humanidade e alcançar uma nova ordem existencial na
qual não prevaleça a tríade de limitações mencionada. Esta
é a meta a que tanto o indivíduo como a espécie quer chegar; esta é a meta que se esforça em alcançar a espécie; esta
é a meta que dá significado e razão de ser a vida8.
Ao introduzir o assunto sobre a “tríade de limitações” e
utilizá-lo como o filtro primário que estabelece o valor social
do ato de projetar, o autor retorna a tratar sobre o automóvel norte-americano. Os primeiros automóveis venceram as
três paredes da tríade. Com eles era possível ir mais longe e
mais depressa do que andando, e ainda podia se transportar cargas pesadas. Mas se sobrecarregou tanto o automóvel
com falsos valores que ele chegou a ser um símbolo de categoria social que resulta mais perigoso do que útil. Libera
8 O texto em língua estrangeira é: “La finalidad a que quiere llegar el
hombre al estudiarse a sí mismo no puede ser otra que comprender la
completa potencialidad de su ser, y vencer la tríada de limitaciones que
le ha impuesto la suerte, Dios, el destino, o la simple casualidad. El ser
humano se halla preso en un triángulo de hierro que es uma verdadera
celda de su estirpe. El primer lado del triángulo es el medio en el cual se
ve obligado a vivir; el segundo es la aptitud mental que, ya poseída, o
en formación, le permita vivir; el tercero es la certeza de su mortalidad.
Todo esfuerzo, todo ser, se propone destruir los lados de este encierro.
El propósito de la vida, si lo tiene, consiste em liberarse Del triángulo
que aprisiona a la humanidad y alcanzar un nuevo orden existencial en
el cual no prevalezca la tríada de limitaciones antedicha. Esta es la meta
a la que tanto el individuo como la especie quiere llegar; ésta es la meta
que se esfuerza en alcanzar la estirpe; ésta es la meta que da significado
y razón de ser a la vida”.
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grande quantidade de fumaça que fomenta o câncer, é rápido
demais, desperdiça matérias primas, mata em média 50.000
pessoas por ano, horas perdidas no trânsito “engarrafado”.
A partir disso, percebe-se que o conceito do automóvel foi
manipulado, de maneira que agora reforça o muro da mortalidade da tríade; comparativamente, suas contribuições
vieram a ser insignificantes (idem, p. 74).
Os países ricos transferem capital para os países pobres
a serviço de gastos militares. Muitos países da África, por
exemplo, mesmo atingindo sua independência, mantiveram-se na idade do colonialismo, porque, em termos de tecnologia, continuam subdesenvolvidos. Os investimentos são
errôneos. O que é preciso fazer? E como fazer? (idem, p. 76).
Um exemplo refere-se a um projeto para uso dos países
emergentes, desenvolvido por uma equipe de três designers
de três países diferentes, representado por uma máquina
que produzia tijolos. Ela possuía um mecanismo simples,
em que se comprimia barro ou terra num recipiente, acionava-se uma alavanca e obtinha-se um tijolo perfeito. Esse
equipamento permitia fabricar até 500.000 tijolos diários.
Com estes, construíram-se escolas, casas, hospitais por
toda a América do Sul e o resto do Terceiro Mundo. Este foi
um projeto socialmente consciente, projeto que atendia as
necessidades da gente do mundo atual (idem, p. 77).
Conforme o autor, há muitas maneiras de atender as
necessidades dos países subdesenvolvidos e emergentes. A
mais simples consiste em que os designers dos países ricos
projetariam objetos que pudessem ser fabricados em países
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do Terceiro Mundo, com custo baixo, materiais e técnicas
nativas, por exemplo. Uma segunda maneira baseia-se na
presença do designer in loco, o qual passaria algum tempo no país subdesenvolvido aperfeiçoando projetos que
realmente se adaptassem às necessidades da população e,
consequentemente, suscitassem a questão do compromisso
significativo. Mas a solução ideal consistiria em deslocar
um designer para esse país a fim de que este colaborasse na
formação de um corpo de designers competentes a partir
da população local (“projeto germinativo” ou operacional).
Isso geraria um conjunto de designers intimamente comprometidos ao seu próprio legado cultural, seu próprio estilo de vida, e suas próprias necessidades (idem, p. 82-83).
2.2 Como Triunfar no Projeto Involuntariamente:
O que o Projeto Responsável pode Realizar

Conforme Papanek (1977, p. 159), o desenho industrial,
nascido no começo da Depressão, cumpria, a princípio, as
funções próprias de um sistema orientado à redução de
custos de fabricação, a facilitar a utilização dos objetos, enquanto melhorava a aparência externa dos mesmos seguindo linhas funcionais, o que proporcionava ao mercado caótico dos anos trinta uma maior possibilidade de vendas9.
9 O texto em língua estrangeira é: “el diseño industrial, nacido en los
comienzos de la Depresión, cumplía al principio lãs funciones propias
de un sistema orientado a la reducción de costes de fabricación, a
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O designer, com isso, perdeu o foco de sua responsabilidade, à medida que passou a projetar trivialidades e
extravagâncias. No entanto, a fabricação de ferramentas,
roupas, e a preservação do ar e da água, por exemplo, não
eram consideradas somente como ocupações, mas também
como responsabilidades do designer (idem, p. 163).
Há mais de 100 anos, quando o consumidor necessitava
de algo, dirigia-se ao artesão e lhe explicava como queria e se
seria possível fabricá-lo (um par de sapatos, por exemplo). Já
no final do século XX, os inúmeros objetos de uso cotidiano,
fabricados em série, seguiam critérios que não supriam as
reais necessidades do consumidor. Como consequência dessa proliferação de produtos, os erros multiplicaram-se também; em qualquer produto era a aparência que mais contava,
a forma mais que o conteúdo. Ex.: estudos comprovaram que
o deslocamento do cinzeiro no painel do carro poderia acarretar um aumento de mortes nas estradas; geladeiras projetadas para se destacarem nas lojas, diante de outros modelos;
secadores elétricos para o esmalte das unhas; fraldas para
periquitos (idem, p. 164-165).
Nos anos de 1950, alguns escritórios de design, como
Chapman & Yamasaki, de Chicago, por exemplo, trabalharam para o fomento dos países subdesenvolvidos, mas
facilitar la utilización de los objetos, a la vez que mejoraba la apariencia
externa de los mismos siguiendo unas líneas funcionales, con lo que
proporcionaba al mercado caótico de los años treinta uma mayor
posibilidad de ventas”.
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projetaram para satisfazerem as necessidades do comprador norte-americano, e não dos povos de Israel, Equador,
México, etc. (idem, p. 171).
Do ponto de vista de Papanek (1977, p. 173-176), os designers do final do século XX tinham como base cinco mitos:
1) O mito da fabricação em série → na realidade, os
produtos fabricados em série, na época, não atingiam uma parcela significativa da população;
2) O mito da obsolescência → a classe alta e o governo defendiam a ideia de que se fossem produzidos
produtos para usar e logo fossem descartados, isto
manteria a economia do país em níveis desejáveis;
3) O mito de “o que querem” as pessoas → outros profissionais, como psicólogos e sociólogos, não eram consultados sobre os desejos das pessoas, e estas eram “domesticadas” a consumirem o que lhes apresentavam;
4) O mito da falta de mando do designer → na verdade,
os designers estavam envolvidos em projetar futilidades e não em suprir as necessidades;
5) O mito de que “a qualidade já não conta” → os produtos de qualidade passaram a ser reproduzidos, copiados, e houve demanda de compra.
A partir desses mitos, segundo o referido autor (idem,
p. 176-177), percebeu-se que o designer “tem um controle
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sobre o seu trabalho maior do que ele crê”10, de maneira
que desenvolvesse seus projetos voltados às necessidades
das pessoas, da maioria da gente do mundo, e não aos seus
caprichos, com foco num pequeno mercado.
Os campos em que o designer poderia atuar são os seguintes:
1) Projeto para regiões subdesenvolvidas (lamparina a
óleo, falta de estradas, veículo para diferentes superfícies, veículos acionados pela força muscular, energia gerada pela bicicleta);
2) Projeto de dispositivos de ensino e exercitação para
pessoas com retardo mental, inválidas, mutiladas e
incapacitadas (veículo aquático para crianças incapacitadas);
3) Projeto de instrumental médico, cirúrgico, odontológico e clínico (instrumentos de neorocirurgia, camas de hospital, mesas de parto);
4) Projeto para a investigação experimental (instrumental de laboratório para as universidades);
5) Projeto orientado a manter a vida humana que é
submetida a condições incertas (colônias suboceânicas e estações espaciais);

10 O texto em língua estrangeira é: “tiene un control sobre su trabajo
mayor de lo que él cree”.
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6) Projeto para concepções que implicam avanços
importantes (lava-louças que economizam água)
(idem, p. 177-189).
Na concepção de Papanek (1977, p. 189), essas são algumas direções que os designers poderiam e deveriam seguir,
desafios que valeriam a pena. Ele compara a situação do design, no final do século XX, com a medicina, imaginando o
que seria da profissão se todos os médicos abandonassem
a medicina geral e a cirurgia e se concentrassem exclusivamente em dermatologia e cosmética.
Metodologia

Conforme consulta em Gil (2012), a metodologia utilizada para o desenvolvimento deste artigo caracterizou-se
pela pesquisa bibliográfica, a qual se valeu de um levantamento de trabalhos realizados anteriormente sobre o
assunto em questão. Tais trabalhos compreendem fontes,
como livros e artigos científicos encontrados em sites da
internet, que serviram como aportes para a elaboração do
referencial teórico.
Considerações Finais

A partir dos textos do livro de Papanek, constatou-se
que, mesmo publicado há mais de quatro décadas, ele apresenta situações que condizem com os desafios atuais, quan-
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do comparadas aos assuntos iniciais abordados neste artigo. No entanto, tal autor possuía uma atitude radical em
relação aos projetos que os designers de sua época desenvolviam, pois ele considerava-os de baixa qualidade, com
foco na aparência, desperdiçavam recursos naturais e ignoravam responsabilidades sociais e morais. Mas, acredita-se
que esta era uma visão generalizada de Papanek.
Um desses pontos revela-se na crítica excessiva à aparência. O autor considerava a estética como algo secundário, sem relevância, e ainda poderia aumentar os custos
dos produtos, o que era uma das preocupações de Papanek.
Porém, o estudo estético é necessário nos projetos, é o que
atrai e proporciona uma relação de identificação do usuário
com o produto.
A postura de Papanek quanto aos profissionais dos países subdesenvolvidos ou emergentes também pode ser considerada de exagero, como se estes não fossem capazes de
desenvolverem bons projetos, que suprissem suas necessidades locais. Sempre há quem faça uso da criatividade e da
técnica disponível para se atingirem boas soluções.
Outra situação, segundo Margolin e Margolin (2002),
consiste de que os produtos sociais, recentemente, já são
produzidos para o mercado, mesmo sem atingir, ainda, níveis necessários capazes de suprirem por completo as demandas; ao passo que Papanek considerava que os designers socialmente responsáveis deveriam estar dissociados
do mercado comercial, o que acaba limitando as opções
destes profissionais.
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Assim, considerando-se os aportes apresentados pelos
autores mencionados, percebeu-se que são variadas as possibilidades de ações e de tipos de produtos que os designers
podem desenvolver, de maneira a satisfazerem as necessidades ambientais e dos grupos sociais em questão.
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A

moda contemporânea passou a adotar elementos
símbolo da contemporaneidade, que trouxeram
consequências significativas na forma como tratamos a moda e como a indústria do vestuário se posicionou
com as exigências de mercado e do público consumidor.
Como a moda contemporânea se relaciona com a sustentabilidade e como esta questiona os valores adquiridos
pela moda, são reflexões necessárias para se compreender
por que é imprescindível discutir essa temática.
Este artigo traz o levantamento de uma pesquisa envolvendo empresas de confecção de vestuário, que afirmam
desenvolver produtos sustentáveis, através de um questionário que se propôs a investigar os níveis de conhecimento
que as empresas possuem, pois, quando se observa a elevação de pesquisas na área, promulga-se a ideia de que há
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base para a indústria elevar o conhecimento e a aplicação
dos estudos, para se desenvolver produtos sustentáveis.
A moda contemporânea e a sustentabilidade

A certeza de que o tempo está cada vez mais ocupado e
procura-se acelerá-lo cada vez mais, como se o sentimento
de ultrapassado fosse surgir a qualquer instante, como se a
sensação de que está se progredindo menos que os demais,
essa inquietação muito frequente no consumo e na comunicação, que tem como resultado mais produtos e novidades que chegam até os indivíduos, para que o sentimento de
exclusão não seja promovido.
Os autores Gillies Lipovetsky e Sébastien Charles (2004)
ao observarem a contemporaneidade a nomearam como hipermoderna. Implantaram o sufixo hiper à modernidade, por
expressar melhor os eventos que vêm marcando este período.
Alguns eventos podem marcar nossos tempos hipermodernos, como a insegurança, o individualismo, o hedonismo, pois as transformações são muitas e ainda estamos presenciando mudanças a todo momento. Como não convém
este artigo esgotar a discussão sobre contemporaneidade,
os próximos tópicos mostrarão alguns reflexos dessas mudanças em uma temática muito discutida atualmente que é
a sustentabilidade e seus reflexos na moda.
Moura (2008) exprime que o design contemporâneo está
inserido no momento atual, e em acordo com afirmações
anteriores, essa área deve ser observada relacionando-se
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os contextos históricos e sociais, a fim de se obter melhor
análise, interpretação e estabelecer um elo comparativo
(MOURA, 2008). E acrescenta, retomando Bonsiepe (1997):
“O design é orientado ao futuro, relacionado à inovação e
visa à ação efetiva”.
A moda encontra-se no mesmo momento do design.
É uma das sintomáticas da contemporaneidade, por possuir características descritas no início do capítulo, como
a compressão do tempo e o excesso refletido no consumo.
Agamben (2009) considera a moda como uma experiência
do momento contemporâneo. Por sua vez, para afirmar
esta relação de moda versus tempo, Caldas afirma que: “A
mudança contínua, a permanente fabricação do novo e a
aceleração do consumo migraram da moda para a indústria de alta tecnologia.” (2004, p.82), porém confrontando
tal afirmação, pode-se levar a refletir que fora a indústria
que levou a moda a possuir este comportamento, a ânsia
consumista impulsionou as indústrias que, por sua vez,
mudaram o comportamento da moda.
O percalço entre a moda e o tempo fomentou o desenvolvimento acelerado dos produtos, especialmente os de
vestuário. A cada ano são duas, quatro ou mais coleções
lançadas. O tempo impera tanto nos prazos de confecção
das peças quanto no limite das tendências e na falta da capacidade de julgamento. Assim como diz Agamben:
Aquilo que define a moda é que ela introduz no tempo
uma peculiar descontinuidade, que o divide segundo a sua
atualidade ou inatualidade, o seu estar ou seu não-estar-
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-mais-na-moda [...] O tempo da moda está constitutivamente
adiantado a si mesmo e, exatamente por isso, também sempre atrasado, tem sempre a forma de um limiar inapreensível
entre um ‘ainda não’ e um ‘não mais’ (2009, p.66-67).
Essa sensação do ultrapassado, de carregar algo que
destoa do momento, aumentando o desejo de consumir
(CALDAS, 2004), essa sensação também se pode classificar como obsolescência perceptiva, traduz-se por uma peça
que ainda possui condições satisfatórias para o uso, mas é
considerada ultrapassada pelas tendências que são determinadas, pela dinâmica do mercado, porém, segundo as
tendências da moda, a obsolescência deve sobrepujar as demais características, forçando indústrias e consumidores a
irem em busca do novo.
Graças a essa percepção, presencia-se uma mudança de
valor ou de predileção no design de moda. Acompanhando
a contemporaneidade, ele une-se à sustentabilidade.
A temática da sustentabilidade está presente em grande
parte dos discursos da atualidade, nos seus mais variados
âmbitos. Presencia-se cada vez mais a expansão do tema,
porém nota-se também a inexistência de informação precisa, no que se pode traduzir como algo sustentável. Loures
(2009), afirma que houve a banalização do termo com variadas interpretações superficiais, sendo utilizado de forma
desregrada, indicando ausência de discernimento nas mais
variadas falas.
Outro aspecto de importância quando o assunto é sustentabilidade refere-se aos seus aspectos basilares alicerçados a
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partir de três colunas de igual importância. Estas devem ser
tratadas e estimuladas quando se pretende obter o equilíbrio
e o êxito com relação ao desenvolvimento sustentável. São
elas: desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e
desenvolvimento ambiental. Esses três pilares foram propostos por Elkington (2001). Eles enfocam a prosperidade econômica, a qualidade ambiental e aspectos sociais mais justos
e equilibrados. A proposta é que ao atingir o equilíbrio desses fatores ocorre a estruturação da sustentabilidade.
A sustentabilidade em vários momentos pode ser tratada e indicada como assunto, característica, mito ou estratégia de marketing, mas temos de nos conscientizar de que se
trata de uma problemática que traz e incorpora os reflexos
da sociedade e das ações humanas, do passado e do presente que repercutem na vida atual gerando temores sobre as
perspectivas futuras.
Uma das maneiras de reverter as ações equivocadas e
o quadro de descaso de muitos anos é, conforme aponta
Moraes (2010), por meio da conscientização, de forma que
alguns costumes sejam modificados, a partir de uma comunicação mais proativa com as pessoas e disseminando
uma educação comportamental sobre sustentabilidade que
poderá despertar e fazer surgir novas atitudes, como afirmam Manzini e Vezzoli:
[...] a conscientização acerca do problema ambiental levou à discussão e à reorientação de novos comportamentos
sociais, isto é, da procura por produtos e serviços que motivem a existência de tais processos e, conseqüentemente,
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desses produtos (o tema do consumo limpo). (2005, p.19)
Outra mudança que deverá ser mais intensa é a relacionada às empresas e indústrias. Estas, geralmente, constroem belos discursos a respeito da sustentabilidade sobre
seus produtos e ações, porém, como verificar a veracidade
de tais discursos? As pessoas adquirem produtos a partir
dos discursos construídos, entre outros, os relacionados
aos aspectos da sustentabilidade. Dessa forma, acreditam
que fazem a opção correta, mas, sempre devemos pensar
no “mas”, devemos questionar, indagar, pois, se algo que
consumimos não se enquadrar nos pilares do desenvolvimento sustentável, deixará de ser fidedigno, muitas vezes
nem é sustentável mesmo.
A relação academia e indústria

A compreensão de moda sustentável deve sair da superficialidade e alicerçar-se em fundamentos com maior consistência e clareza a fim de formular conceitos mais precisos.
Pois parece que, apesar da sustentabilidade ser um dos
fundamentos do design moderno e contemporâneo, ainda o
design de moda sustentável encontra-se em seus passos iniciais. Por isso, tem sido muito debatido o tema em congressos científicos, pesquisas acadêmicas e ONGs, o que gera um
volume considerável de instituições e pesquisadores que têm
denotado a preocupação da abordagem da moda sustentável.
Ao observar os congressos da área, pode-se notar que a
preocupação com esse tema foi tomando proporções cada
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vez mais crescentes apenas nos últimos anos, que podem
ser verificados no Simpósio Paranaense de Design Sustentável, que possui já quatro edições, realizado anualmente, no
Simpósio Brasileiro de Design Sustentável, que já foram realizadas três edições, que ocorre bianualmente, nos números
de artigos apresentados nas últimas quatro edições do P&D
Design, que cresceram exponencialmente a cada edição, pois
em 2006 havia 6 trabalhos que se referiam à sustentabilidade, em 2008 o número passou para 17 artigos, em 2010 para
34 artigos e na última edição em 2012 passou para 40 trabalhos científicos envolvendo a temática sustentável.
E mais especificamente na área do design de moda há
algumas ações acadêmicas nacionais que propõem mudanças na moda para a discussão e implantação da sustentabilidade, como apresenta a tabela 1.
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Tabela 1: Tomada de conhecimento e disseminação de conceitos.

Instituições acadêmicas
Nomenclatura

Definição

Propósitos

Ecomoda

Projeto da UDESC*,
que se propõe
abordar as questões
socioambientais

Disseminar o conceito
de sustentabilidade,
interação academia e
comunidade, adequação
de produtos de moda
com baixo impacto.

Moda,
sustentabilidade
e inclusão:
retraços que
tecem histórias

Projeto desenvolvido na
UEL**, através de oficinas
que criam peças através
de resíduos têxteis.

Produzir produtos com
alunos da universidade
do curso de design de
moda e a comunidade
local, demonstrando
as possibilidades com
resíduos.

Colóquio de
moda

Congresso científico
nacional sobre design
de moda, que ocorre
anualmente. Com
sessões divididas em
Grupos de Trabalhos,
possui um específico
para a discussão da
sustentabilidade.

Fomentar a
sustentabilidade
como um novo
parâmetro para a
moda, divulgando
as pesquisas
desenvolvidas no meio
acadêmico.

(Fonte: Berlim, 2012) / * Universidade do Estado de Santa Catarina / ** Universidade Estadual de
Londrina - PR

No caso do Colóquio de Moda, consegue-se enumerar o
aumento das pesquisas envolvendo moda e sustentabilidade, pois, a partir da 5ª edição passou a apresentar um gru-
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po de trabalho direcionado para a sustentabilidade, que na
última edição de 2012 registrou vinte sete trabalhos, com
esta discussão. Com a academia auxiliando o fomento de
novas viabilizações da moda sustentável no Brasil, pode-se articular a longo prazo novas mudanças no desenvolvimento, na fabricação e até mesmo no comportamento de
consumo dos indivíduos.
Assim, acredita-se que o campo do design e os profissionais da área podem assumir posturas mais éticas e
conscientes, no entanto já se observa propostas e tentativas
que apresentam novas formas de projetar com o intuito de
ofertar produtos com vertentes sustentáveis (como será visto posteriormente).
Porém, observa-se que por parte das indústrias a credibilidade do discurso ainda é frágil, pois, como se tornou
tendência abordar a sustentabilidade em vários âmbitos,
especialmente como valor do marketing, das ações promocionais e de venda, deve-se ter o cuidado de analisar e averiguar o quanto realmente há de sustentável nos produtos
que são desenvolvidos e ofertados.
O design de moda possui desafios a serem superados, um
design que mude de forma prática, indo além de um discurso. A sustentabilidade é uma crítica à moda, pois “desafia a
moda em seus detalhes (fibras e processos) e também com
relação ao todo (modelo econômico, metas, regras, sistemas
de crenças e valores)” (FLETCHER; GROSE, 2011, p.8).
A indústria do vestuário é heterogênea e desfragmentada, pois nota-se que para algumas empresas é mais viável e
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seguro economicamente manter a fabricação em locais que
mantêm duvidosas as condições de trabalho e a saúde dos
empregados, bem como a geração de resíduos poluidores,
Kazazian (2005) afirma que deslocalização de indústrias é
uma consequência da padronização.
A moda globalizada trouxe aspectos positivos economicamente, porém alimentou os paradoxos que interfere na
produção da moda sustentável, elementos que foram crescendo a medida que a moda passou a ser destaque nos mercados financeiros, caracterizando não somente o produto
como as indústrias passaram a ser regulados pela efemeridade, pela obsolescência perceptiva e programada, pelo
marketing, o consumismo, o uso de matéria-prima orgânica como forma de transformar o produto em sustentável.
Assim, questiona-se se as informações sobre sustentabilidade são abordadas nas empresas e são disseminadas
para produção de objetos ditos sustentáveis, se tais organizações confirmam que são sustentáveis, compreende-se
que há domínio sobre o assunto e é de conhecimento de
todos os atores envolvidos.
Pois, a mudança de paradigmas na indústria do vestuário deve acontecer no todo, há a necessidade de mudanças
na fase projetual, no processo de fabricação, no tempo de
vida do produto e conscientização do designer, pois dele
sairá o pensamento do projeto.
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Análise das entrevistas

A fim de averiguar a teoria pesquisada, foi aplicado
um questionário que se propunha a investigar qual a situação das empresas que desenvolvem produtos de moda
sustentável, a pesquisa tinha o intuito de aprofundar o conhecimento do quanto a indústria insere as pesquisas em
desenvolvimento dos produtos sustentáveis e qual o nível
de conhecimento adquirido sobre sustentabilidade os designers possuíam para aplicar nos projetos.
O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Universidade do Sagrado Coração, sob parecer do Protocolo nº 133/11, em 25 de agosto de 2011, o
questionário foi aplicado aos entrevistados posteriormente
a apresentação e explicação sobre a pesquisa e a assinatura
do termo de consentimento livre esclarecido, que torna ético assegurando o sigilo das informações de identificação.
Assim, analisam-se as empresas que se consideram
sustentáveis por meio dos produtos que fabricam e que o
aspecto sustentável norteia os consumidores a adquirir os
produtos dessa empresa.
As empresas não serão identificadas por suas denominações comerciais a fim de evitar que haja predeterminações e preservar a identidade da empresa, pois o importante desta pesquisa é conhecer a atualidade do mercado de
moda sustentável.
Foram observadas três empresas, sendo duas no ramo
da confecção e outra têxtil, justifica-se esta quantidade pelo
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fato de ainda não haver muitas indústrias na área do vestuário que se apresentam como sustentáveis.
Assim, era intuito da pesquisa aprofundar os questionamentos sobre sustentabilidade, portanto inicialmente
procurou-se tomar conhecimento do conceito formado pelos entrevistados, de acordo com o conceito estipulado por
Elkington (2001) e os parâmetros defendidos por Vezzoli e
Manzini (2008).
A empresa A retrata o comércio justo e o ideal da equidade com a sociedade, fornecedores e clientes; a empresa B
se define como: “economicamente viável, socialmente responsável e ecologicamente correta”, e a empresa C exprime
a ideia do uso mínimo de recursos naturais.
Ao analisar as definições, observa-se que um parecer
complementa o outro, chegando a um consenso sobre o que
é sustentabilidade. Porém a opinião mais completa seria da
empresa B, que compreende as abordagens defendidas no
capítulo 1 e que apresenta um domínio sobre o assunto estudado. Ressalta-se que o indivíduo entrevistado relata que
possui conhecimento devido à sua formação voltada para a
temática sustentável.
Teoricamente, o que deixa a empresa B condescendente
com a literatura estudada é que nela se pratica o que cientificamente foi estudado. As demais empresas, apesar de apresentarem opiniões que se complementam, ainda demonstram um
conhecimento mediano sem maior aprofundamento.
De acordo com os entrevistados, os níveis de conhecimento sobre sustentabilidade ainda são básicos; no-
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taram-se alguns conflitos de informações, como pôde-se
observar nas respostas para se definir a sustentabilidade,
muitos retrataram a parte ecológica, já a preocupação com
a igualdade dos três pilares da sustentabilidade não é recorrente ao pensamento teórico sobre o tema.
Não era esperado que o conhecimento sobre o conceito
de sustentabilidade fosse mediano, pelo fato dessas empresas afirmarem através de campanhas publicitárias e demais
meios de comunicação, era de se esperar que possuíssem
domínio no assunto, algumas respostas do questionário
se tornaram vagas, e retomam a idéia de sustentabilidade
como algo ligado ao ecologicamente correto.
Considerações finais

Acredita-se que a metodologia adotada tenha colaborado para reconhecer que o mercado da moda sustentável
ainda caminha a passos lentos. Afinal, são poucas as indústrias com discurso e conduta realmente sustentáveis, tanto
que a pesquisa teve problemas em encontrar empresas para
aplicação do questionário, que foi tratado com indiferença
por algumas.
Comprovou-se que as empresas que foram solícitas
possuem incompatibilidade entre o discurso e o que é desenvolvido pelas empresas entrevistadas, nas quais os integrantes do setor de desenvolvimento argumentaram como
são desenvolvidos os produtos e o que a empresa conhece
por sustentabilidade, confirmando que as publicidades fei-
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tas no site oficial e nas redes sociais contrapõem o conhecimento dos profissionais dessas empresas.
A experiência de elaborar esta pesquisa pontua a seriedade da sustentabilidade de não ser algo que se tem fundamentado a curto prazo, há ainda a necessidade de assimilar
as informações e adquiri-las à medida que o consumidor
pede esclarecimento sobre a temática.
Nesse sentido, é provável que a área científica tenha que
se preocupar em propagar melhor os conceitos e métodos
desenvolvidos para os que fabricam. Dessa forma, é preciso
buscar um caminho que seja um elo de comunicação do
meio acadêmico, que tem desempenhado ótimos estudos
com as indústrias, que também precisam se empenhar em
estar próximas para absorver os resultados positivos e sanar os negativos.
Esperava-se que a indústria estivesse mais bem informada com relação ao que se tem desenvolvido em torno da
sustentabilidade, principalmente por pesquisas feitas na
universidade, entretanto, nota-se que ainda é mediano e
frágil o conhecimento sobre o tema, e que, portanto, o que
se aplica pode ser empírico muitas vezes, o que é lamentável, pois sabe-se que a moda brasileira demorou a assumir
sua posição no design e a descartar o empirismo do desenvolvimento de seus produtos.
Um conceito que certamente deveria ser mais bem conhecido e empregado pelo setor da indústria é o de ciclo de
vida, pois, acreditando-se que o design possa mudar conceitos e posturas - o design como elemento modificador -,
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ele deve ser viabilizado por aqueles que constroem os objetos de design, e somente com informação isso será viável.
Portanto, sugerem-se alguns apontamentos que podem
responder aos questionamentos relatados na pesquisa, a começar por algumas medidas informativas corporativas. As
empresas demonstraram que necessitam de métodos para
que a sustentabilidade tenha o envolvimento de todos os
colaboradores, e para que este processo ocorra, a empresa
deveria adotar formas que possibilitem a interação com um
motivo comum (no caso, a sustentabilidade). O design de
informação voltado para a implantação da sustentabilidade
a um projeto auxiliaria no intercâmbio de informações e na
formulação de projetos mais sustentáveis.
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Tipografia: levantamento piloto
para verificar os vestígios dos
dísticos das estações ferroviárias da
primeira fase da linha Noroeste do
Brasil – NOB na região de Bauru-SP

João Marcelo Ribeiro Soares, Doutorando (jm.dg@uol.com.br)
Prof. Dr. José Carlos Plácido da Silva (Orientador)
PPGDesign FAAC – Universidade Estadual Paulista

A

escrita é um importante registro cultural, no entanto muitas vezes nos esquecemos que além da superfície das palavras gravadas ou impressas existe um
contexto expresso em formas e materiais que espelham técnicas e influências culturais de um determinado período.
Tais informações, muitas vezes, são oprimidas ou suprimidas pela evolução, privando as novas gerações de acessar
detalhes importantes da sua história. Por meio da Epigra-
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fia1, uma área da Arqueologia2, pode-se estudar as formas
de escrita em monumentos antigos e compreender melhor
o contexto histórico da sociedade estudada.
O conceito de transporte sobre trilhos existe desde o início do século XVIII, inicialmente tracionado por animais, a
princípio sobre trilhos de madeira e posteriormente sobre
trilhos de ferro. A primeira locomotiva a vapor surgiu na Inglaterra no século XIX motivada pela Revolução Industrial.
No Brasil a primeira ferrovia surgiu em 1858 no Rio
de Janeiro. Em São Paulo o primeiro trecho de ferrovia foi
inaugurado em 1867, já em Bauru, interior do Estado de
São Paulo, a estrada de ferro chegou em 1905, por meio da
Companhia de Ferro União Sorocabana e Ituana.
A opção por tal tema tem como motivação desenvolver
uma atividade prática relacionada à observação da tipografia
no espaço urbano e verificar e registrar a Tipografia relacionada a um importante fato da história de Bauru e região.
Para execução, após um levantamento prévio de dados e
considerando o tempo de execução do projeto, optou-se por
um levantamento piloto sobre o primeiro trecho da estrada
de ferro Noroeste do Brasil, fundada em Bauru-SP no início
1 Epigrafia é o estudo de inscrições em monumentos antigos, parte
da Paleografia (estudo das escritas antigas). (Dicionário Houaiss da
Língua Portuguesa. versão digital: http://houaiss.uol.com.br)
2 Arqueologia, ciência que, utilizando processos como coleta e
escavação, estuda os costumes e culturas dos povos antigos através
dos materiais e registros deixados. (Dicionário Houaiss da Língua
Portuguesa. versão digital: http://houaiss.uol.com.br)
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do século XX. Fato que impulsionou de forma significativa
o desenvolvimento da região.
1. Paisagens Tipográficas

Paisagem Tipográfica nomeia o conjunto de componentes gráficos que compõem o espaço urbano.
“‘Paisagem tipográfica’ [é] a paisagem formada por um
subconjunto de elementos gráficos presentes no ambiente urbano: os caracteres que formam palavras, datas, e outras mensagens compostas por letras e números.” (GOUVEIA, 2007, p2)
Porém, antes de falarmos de “Paisagens Tipográficas” é
necessário definir que o termo Tipografia expressa o conjunto de procedimentos artísticos e técnicos relacionados
com a criação e utilização dos elementos necessários à comunicação escrita.
A Tipografia, também, engloba a Caligrafia que são
as letras expressas por traçados a mão livre e contínuos,
e também, o Letreiramento, processo manual em que por
meio de desenhos se obtém letras. (FARIAS, 2004).
“A escrita é a forma sólida da palavra, o sedimento da
linguagem.” (BRINGHURST, 2004, p9). Sendo a escrita a
representação física da linguagem, expressa características
de um determinado grupo em um determinado tempo, um
fragmento da sua cultura local.
A pesquisa proposta aqui fundamenta-se no trabalho
de pesquisa que vem sendo desenvolvido pelo projeto “Paisagens tipográficas – leituras do ambiente urbano através
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do letreiramento e da tipografia” (PAT), projeto que tem
como objetivos fundamentais: a melhor compreensão da
tipografia enquanto informação histórica e cultural, e o
aprimoramento do registro, sistematização e catalogação
dos dados encontrados.
“Segundo Kevin Lynch (1988), pode-se dizer que a identidade visual, estética e cultural das cidades é formada,
entre outras coisas, por seus elementos gráficos. […] As
letras e números que encontramos no ambiente urbano
podem ser entendidos como parte do discurso identitário
e comunicativo da cidade. Tipografia, neste contexto, deve
ser entendida […] como letreiramento (pintura, gravação,
fundição, etc.) (Farias, 2000), e não apenas aqueles obtidos através dos processos automatizados ou mecânicos.”
(GOUVEIA, 2007, p2)
Por meio da observação da Paisagem Tipográfica é possível verificar a estética e as técnicas relacionadas à maneira como as letras eram confeccionadas, fato que permite
compreender a tecnologia disponível em uma determinada
época e região e sua influência na construção cultural.
A leitura sistematizada da Paisagem Tipográfica exige
uma classificação, a fim de ordenar as diversas inscrições
existentes no espaço urbano, para posteriormente favorecer a sua compreensão. Tendo como antecedentes Nicolete Gray (1960, 1986), Alan Bartram (1975), Jock Kinneir
(1980), Phil Baines e Catherine Dixon (2003) e as pesquisadoras brasileiras Anna Gouveia e Priscila Farias (2007) que
classificam as inserções tipográficas na paisagem urbana
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em 8 grupos básicos, são eles:
Tipografia arquitetônica: inscrições perenes, tais como
o nome e o número de um prédio, geralmente planejadas e construídas junto com o edifício;
Tipografia honorífica: inscrições projetadas para homenagear personagens ou fatos históricos relevantes
tais como aquelas presentes em monumentos públicos
em geral;
Tipografia memorial: inscrições fúnebres encontradas
em espaços urbanos circunscritos, tais como lápides em
igrejas ou cemitérios;
Tipografia de registro: inscrições oficiais de empresas
públicas ou privadas, tais como prestadoras de serviços
de telefonia e saneamento, geralmente localizadas em
grades e tampas;
Tipografia artística: manifestações artísticas realizadas sob encomenda, que fazem uso da tipografia, tais
como pinturas e esculturas em formato de letras, presentes em algumas cidades;
Tipografia normativa: inscrições que configuram sistemas reguladores e informativos do tráfego urbano,
tais como sinais de trânsito e placas de logradouro;
Tipografia comercial: inscrições efêmeras, tais como
aquelas presentes em pontos comerciais, acrescentadas
posteriormente aos edifícios, e, na maioria das vezes,
substituída periodicamente;
Tipografia acidental: inscrições não-oficiais ou não-
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-autorizadas, tais como grafites e pichações, muitas vezes
executadas sem planejamento e à revelia da vontade dos
arquitetos, construtores e proprietários dos edifícios.
2. O transporte ferroviário no Estado de São Paulo

A primeira ferrovia do Estado de São Paulo iniciou suas
atividades em 1867, a São Paulo Railway que fazia o trecho
Jundiaí-Santos. Em 60 anos o Estado já contava com 18 ferrovias, sendo a cafeicultura um dos grandes motivadores
para a expansão das estradas de ferro no Brasil.
No geral, as ferrovias deste período tinham pequenas
extensões, aproximadamente 100 km, as companhias com
maiores extensões destaque para as Estrada de Ferro Sorocabana (1870), Companhia Mogiana de Estrada de Ferro
(1875), Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (1906) e Companhia Paulista de Estrada de Ferro (1872), que juntas somavam 7.000 km de malha ferroviária. (ALBINO, 2006)
“A Companhia de Ferro União Sorocabana e Ituana, que
em 1899 chegava a Bom Jardim, completaria, em 1º de março de 1905, o trecho Botucatu-Bauru numa extensão de 129
quilômetros […] Companhia Paulista de Estrada de Ferro,
tivera a estação terminal em Jaú inaugurada em 19 de fevereiro de 1897 […] Sua primeira composição só chegaria
a Bauru em 18 de fevereiro de 1910.” (FREITAS, s/d, p.17).
Em outubro de 1904 a Companhia de Estrada de Ferro
Noroeste do Brasil – NOB, foi inicialmente planejada para
ligar Uberaba (MG) a Coxim (MS), mas o traçado foi alte-
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rado para iniciar em Bauru (SP) e finalizar em Cuiabá (MT),
ligando a região Sudeste à Centro-Oeste do Brasil, exercendo
um papel fundamental na história dos Estados de São Paulo,
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. (FREITAS, s/ data).
A construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil,
teve início em 1905, e ficou sob a responsabilidade da Companhia Noroeste e de uma empresa com sede em Bruxelas
(La Compagnie Générale de Chemins de Fer et de Travaux
Publics) que subempreitou as obras no Brasil para a Empresa Construtora Machado de Mello, que também subempreitou as atividades da construção para empresas menores, fato que colaborou para que a execução das obras não
seguissem o projeto original. (CARVALHO, 2008).
O historiador belga Eddy Stols em uma de suas pesquisas
relata que “[a]s perspectivas pareciam boas com a construção da estrada de ferro Noroeste de Bauru a Corumbá, na
qual participaram capitais e engenheiros belgas” (STOLS,
1975, p.71 apud QUEIROZ, 1997, p.47). No entanto tal citação não fornece maiores detalhes da participação, serve
apenas como registro da participação belga no projeto da
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.
O projeto da construção da estrada de ferro se dividiu
em 4 etapas, sendo: a primeira em 1906, a segunda em
1909, a terceira em 1914 e a quarta em 1952, totalizando
2.000 km de trilhos. As estações distribuídas ao longo do
trecho tinham seus projetos adaptados em função da força
política da região, além da malha ferroviária e das estações
algumas vezes também eram construídas uma infraes-
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trutura composta por hotéis, armazém, farmácia, fábrica
de móveis e alfaiataria, fato que originou muitas cidades.
(QUEIROZ, 1997). A figura 1 expressa a extensão e da estrada de ferro NOB no Estado de São Paulo.
Figura 1: Em vermelho no mapa (sem escala) é apresentada a extensão do trecho ferroviário da NOB,
ilustrando sua importância para o transporte no Estado de São Paulo. Do ponto central do mapa
(Bauru) o entroncamento da NOB interligava as companhias São Paulo Railway (Santos), Paulista
(Campinas) e Sorocabana (Sorocaba).

(Fonte: www.estacoesferroviarias.com.br/b/bauru-cp.htm, 2011)

3. A região de Bauru

O município de Bauru foi fundado em 1896, localizado
a noroeste da capital do estado de São Paulo, cerca de 320
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km. (IBGE, 2011).
O primeiro registro do nome “Bahuru” aparece em
1856, no município de Botucatu, na posse do fazendeiro
Felicissimo Antonio Pereira. Mas, segundo Silva (1957) a
história de Bauru inicia-se em 1750 com o chegada do Bandeirantes Manuel Lopes e sua iniciativa em estabelecer a
agricultura na região, porém foram necessários quase 100
anos de luta entre índios e posseiros para ocupar o sertão
do oeste Paulista.
O interesse pela região se dividia em duas frentes: a
criação de gado, objetivo dos tropeiros de Sorocaba-SP; e a
comunicação fluvial, objetivo dos comerciantes de Piracicaba-SP. (PAIVA, 1977).
O povoamento do município inicia-se em 1884, quando o fazendeiro Antonio Teixeira do Espirito Santo doa 57
hectares para o Patrimônio de São Sebastião do Bauru, região às margens do Ribeirão Bauru. (SILVA, 1957).
A construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil
(NOB) teve início em julho de 1905, contexto em que a pequena Vila (Bauru) tinha 600 habitantes, 45 anos depois
no censo de 1950 o município já registra 73.000 habitantes,
fato que expressa a influência e importância da estrada de
ferro para o crescimento da região. (FREITAS, s/ data)
3.1. A Tipografia na arquitetura das estações
ferroviárias da NOB

O primeiro trecho da estrada de ferro da NOB, foi de 92
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km, inaugurado em 27 de setembro de 1906. Trajeto que
parte do km 0, em Bauru, até Lauro Müller, no km 89,298,
esta última foi substituída em 1920 pela estação de Guarantã (km 96,270), conforme ilustrado na figura 02.
Figura 2: Em vermelho no mapa (sem escala) é apresentada a extensão do primeiro trecho
ferroviário da NOB em 1906, recorte para esta pesquisa piloto na qual será utilizado o primeiro
trecho de 92 km inaugurado em 27 de setembro de 1906. Trajeto que se inicia na estação de Bauru
(km 0), passando por Val de Palmas (km 9,370), Presidente Tibiriçá (km 20,995), Jacutinga (Avaí)
(km 41,872), Presidente Alves (km 58,607) até Lauro Müller (km 89,298).

(Fontes: Museu Ferroviário Regional e www.estacoesferroviarias.com.br/b/baurucp.htm,
2011, [nossa intervenção digital]).

Como metodologia, foram realizadas visitas in loco e
feitos registro fotográfico dos dados observados. Para a padronização das informações a serem registradas foi utilizado uma adaptação das fichas “A” e “B” do projeto PAT. O
levantamento “in loco” com visitas realizadas nos meses de
junho e julho de 2011, no primeiro trecho de construção de
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estrada de ferro NOB (1906-1914) construídas sob a responsabilidade da Compagnie Générale de Chemins de Fer et de
Travaux Publics, do empreiteiro Joaquim Machado de Melo
e do Engenheiro José Praxedes. Informações coletadas conforme indicação nas figuras 03, 04 e 05.
Figura 3: Foto da estação e indicação do letreiro da portada.

(Fonte: próprio autor, 2011 [nossa intervenção digital]).
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Figura 4: Foto da pátio de embarque e vista do dístico da estação com nome da cidade.

(Fonte: Museu Ferroviário Regional, 2011).
Figura 4: Foto da pátio de embarque e vista do dístico da estação com nome da cidade.

(Fonte: Museu Ferroviário Regional, 2011).
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Um resumo dos dados observados na pesquisa são apresentados na tabela 1, onde são apresentados informações
detalhadas das estações e dados da tipografia utilizada no
letreiramento das Estações Ferroviárias do primeiro trecho
da companhia NOB.
Tabela 1: Fotos/Descritivo dos Letreiros das Estações Ferroviárias.
Letreiros das Estações Ferroviárias – 1ª Fase da NOB
Interior do Estado de São Paulo
Estação

Bauru

314

Registro fotográfico/Ficha TéCNICA

Letreiro/Dístico: confeccionado em alvenaria em alto relevo; na
fachada em família com serifa (display) e no dístico em família
sem serifa; ortografia em caixa alta; peso bold; inclinação normal e
alinhamento centralizado.
Localização: 22k 0697981/UTM 7530110
Inauguração: 1906 (1939)
Período de funcionamento: 1906-1999
Patrimônio Cultural: 18.030/96 (Nº processo) – 8.617 (Decreto
28/10/99 e DO 30/10/99)
Observação: não existe uma padronização tipográfica entre o dístico
da estação e sua portada. A estação passou por várias reformas e
estações provisórias à construção atual, que é de 1939. Atualmente
prédio não esta em uso e apresenta-se em condições de aparente
abandono.

Rumos da Pesquisa no Design Contemporâneo: Inserção Social

Registro fotográfico/Ficha TéCNICA

Letreiro/Dístico: confeccionado em alvenaria em alto relevo; família
sem serifa (display); ortografia em caixa alta (estilo versal versalete);
peso regular; inclinação normal e alinhamento centralizado.
Localização: 22k 0690547/UTM 7533218
Inauguração: 1906
Período de funcionamento: 1906-1996
Patrimônio Cultural: 30.300/03 (Nº processo) – 9.979 (Decreto
4/02/05 e DO 26/02/05)
Observação: o prédio não apresenta letreiro na portada, função
cumprida pelo dístico com o nome da cidade. Atualmente o local não
é utilizado pela ferrovia, porém está ocupada como moradia.

Tibiriçá

Estação

Bauru
(trecho rural)

Letreiros das Estações Ferroviárias – 1ª Fase da NOB
Interior do Estado de São Paulo

Letreiro/Dístico: confeccionado em alvenaria em alto relevo; família
com serifa (display); ortografia em caixa alta; peso bold; inclinação
normal e alinhamento centralizado.
Localização: 22k 0683313/UTM 7539603
Inauguração: 1906
Período de funcionamento: 1906-1996
Patrimônio Cultural: 30.300/03 (Nº processo) – 9.978 (Decreto
04/02/05 e DO 26/02/05)
Observação: o prédio não apresenta letreiro na portada, função
cumprida pelo dístico com o
nome da cidade. Atualmente o local não é utilizado
pela ferrovia e é ocupado parcialmente
como moradia.
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Letreiros das Estações Ferroviárias – 1ª Fase da NOB
Interior do Estado de São Paulo

Jacutinga
(atual Avaí)

Estação

Presidente
Alves
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Registro fotográfico/Ficha TéCNICA

Letreiro/Dístico: confeccionado em pintura; família sem serifa
(display); ortografia em caixa alta; peso bold; inclinação normal e
alinhamento centralizado.
Localização: 22k 0661041/UTM 7555148
Inauguração: 1906 (1942)
Período de funcionamento: 1906-1996
Patrimônio Cultural: sem informação
Observação: o prédio da estação apresenta portada com o
monograma da NOB e dístico com o nome da cidade. Atualmente
o local não utilizado pela ferrovia e é ocupado parcialmente como
moradia e o restante do prédio encontra-se em aparente abandono.

Letreiro/Dístico: confeccionado em pintura; família sem serifa
(display); ortografia em caixa alta; peso regular; inclinação normal e
alinhamento centralizado.
Localização: 22k 0661043/UTM 7555147
Inauguração: 1906
Período de funcionamento: 1906-1996
Patrimônio Cultural: sem informação
Observação: O prédio não apresenta letreiro na portada, função
cumprida pelo dístico com o nome da cidade. Atualmente o local é
utilizado pelo Projeto Criança (PROAME), aparentemente suas cores e
sinalização foram adaptados à nova função.
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Registro fotográfico/Ficha TéCNICA
Sem imagem

Guarantã

Estação
Lauro Müller
(Min. Calmon)

Letreiros das Estações Ferroviárias – 1ª Fase da NOB
Interior do Estado de São Paulo

Inauguração: 1906
Período de funcionamento: 1906-1920
Observação: a estação foi desativada e transferida para Guarantã
onde foi construída uma novo prédio em 1920.

Letreiro/Dístico: confeccionado em alvenaria em alto relevo; família
sem serifa (display); ortografia em caixa alta; peso regular; inclinação
normal e alinhamento centralizado.
Localização: 22k 0701844/UTM 7530899
Inauguração: 1920
Período de funcionamento: sem informação
Patrimônio Cultural: sem informação
Observação: o prédio não apresenta letreiro na portada, função
cumprida pelo dístico com o nome da cidade. Atualmente o local é
utilizado pela América Latina Logística (ALL), atual responsável pela
ferrovia, um funcionário da empresa reside no local.

(Fonte: próprio autor, 2011 [nossa intervenção digital: original em perspectiva, imagem
manipulada digitalmente para visualização frontal]).

3. Considerações Finais

O trabalho apresentado, norteia novas possibilidades
de investigação para ampliar o levantamento de dados, a
decifração, datação e interpretação da evolução cultural de
Bauru e região, um viés para conhecer um pouco mais sobre a formação cultural do interior do Estado de São Paulo.
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Pelos dados apresentados no levantamento, fatos como a
portada da estação principal da NOB, em Bauru, apresentar
um estilo diferente dos dísticos de identificação da própria
cidade e das demais estações do primeiro trecho da malha
ferroviária reforçam a aplicação de soluções técnicas e estéticas adaptadas ao olhar e recursos disponíveis (tecnologia e
mão de obra) no momento e local. Construir conforme a “necessidade” local, muitas vezes em atendimento a interesses
pessoais para beneficio econômico e não necessariamente
participando de um plano político global para promoção e
desenvolvimento social e econômico da região.
A princípio, tudo indica houve um projeto central sob
responsabilidade de uma empresa Belga, no entanto o processo e projeto executivo foi subempreitado várias vezes,
fato que promoveu adaptações técnicas e econômicas, influenciando a estrutura e na estética dos dísticos utilizados
para identificar as estações e municípios.
O letreiramento dos dísticos em sua maioria são produzido em alvenaria em alto relevo, mas existe alguns produzidos em pintura, o tamanho das letras também sofrem
variação de tamanho, largura e forma, indicando uma
largura padrão para ser ocupada pelo dístico situação que
existe uma adaptação das letras para preencherem tal espaço, – de Presidente Alves a Avaí, fato que favorece a falta
de uma identidade e indica a liberdade que os empreiteiros
tinham em executar os projetos.
A forma das letras eram resultados do preenchimento
de um espaço pré-determinado, não expressam uma preo-
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cupação com a padronização formal quanto ao desenho da
letra no contexto coletivo da empresa, mas na expressividade e individualidade de cada estação, um viés que reforça a
diversidade cultural como característica cultural do Brasil.
Detalhes expressos na forma de algumas letras dão indícios da influência de estilos como Art Nouveau, Bauhaus, Serifa Egípcia com influência italiana, informação estética que
influenciou a Europa entre no século XIX e início do século
XX. No entanto para ratificar tais afirmações é necessário um
estudo mais profundo confrontando os dados coletados com
dados históricos, exigindo um aprofundamento da pesquisa.
A coleta de dados apresentada a respeito da história
da região de Bauru evidência a importância da Estrada de
Ferro NOB para o desenvolvimento da região, no entanto
para compreender melhor como o acesso das informações
culturais vindas de outras regiões promovidas pela implantação da ferrovia influenciaram na cultura da região
exige uma investigação mais detalhada a fim de identificar
a origem cultural (hábitos, estéticas e tecnologias) de tais
informações e verificar como estas influíram na construção da identidade cultural do Interior de São Paulo nessa
região, – objeto para novas propostas.
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