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RESUMO 
 
 
LEAL, Augusto Gabriel de Jesus. Contribuições do design para o 
desenvolvimento da autonomia: um aprendizado com jovens de Simões Filho-BA. 
2014. 154 f. Dissertação (Mestrado) - Escola de Belas Artes da Universidade 
Federal da Bahia. Salvador, 2014. 
 
Compreender como o ensino de design pode contribuir com o desenvolvimento da 
autonomia de jovens, a partir da sua utilização na criação de soluções para 
necessidade sociais, é o principal objetivo desta pesquisa. Para conduzir o processo 
de investigação, com fins de contemplar o propósito do trabalho, utiliza-se a 
abordagem metodológica da pesquisa qualitativa e os procedimentos da pesquisa-
ação. Nesse sentido, foi feita uma revisão bibliográfica sobre o contexto atual de 
desigualdade social que vive a humanidade, suas causas e efeitos, além das 
oportunidades de superação proporcionadas por processos de inovação social. 
Discute-se qual a colaboração do design para o fortalecimento desses processos e 
para o surgimento de novos. Em seguida, busca-se compreender quais valores e 
competências são desenvolvidos por meio do ensino do design para jovens e qual 
deve ser a postura dos designers que se comprometem com iniciativas 
emancipatórias. Nesse ponto, é feito um estudo sobre os fundamentos pedagógicos 
do educador Paulo Freire, que são usados com os demais conhecimentos 
construídos, para a criação de uma proposta de ensino de design, adotada em uma 
oficina com jovens de uma escola pública de Simões Filho-BA. Ao final do trabalho, 
apresentamos os relatos, análises e aprendizados construídos com os jovens na 
oficina. Esses aprendizados demonstraram que o design pode ser um instrumento 
de promoção da justiça social e desenvolvimento da autonomia de jovens. Os 
participantes da oficina, por meio de práticas, métodos e ferramentas de design, 
compreenderam a realidade que vivem e criaram as condições para a superação 
dos desafios sociais aos quais estão submetidos, exercendo a autonomia. 
 
Palavras-Chave: Design; Inovação social; Educação; Autonomia. 
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ABSTRACT  
 

 
LEAL, Augusto Gabriel de Jesus. Contributions from design to the autonomy´s 
development: a learning with young people from Simões Filho-BA. 2014. 154 f. 
Thesis (Master´s Degree) - School of Fine Arts, at the Federal University of Bahia. 
Salvador,2014.  
 
Understand how the design education can contribute to the development of 
autonomy of young people, through its use in the creation of solutions to social 
needs, is the main objective of this research. To conduct the research process, with 
the purpose of contemplating the purpose of the paper, we use the methodological 
approach of qualitative research and action research procedures. Accordingly, a 
literature review was taken on the current context of social inequality which humanity 
lives, their causes and effects, beyond the breakthrough opportunities provided by 
processes of social innovation. It discusses the design collaboration to strengthen 
these processes and the emergence of new ones. Then, we seek to understand 
which values and skills are developed through design education for young people 
and what should be the attitude of designers who are committed to emancipation 
initiatives. At that point, a study is made over the pedagogical foundations of the 
educator Paulo Freire, used with other knowledge built for the creation of a design 
teaching proposal, used at a workshop with young people from a public school in 
Simões Filho-BA. At the end of the paper, we present the reports, analyzes and 
lessons built in partnership with the young people in the workshop. This learning 
demonstrated that design can be a tool for the promotion of social justice and 
autonomy development of young people. The workshop participants, through 
practices, methods and design tools, understood the reality they live and created the 
conditions for overcoming the social challenges they are submitted, exercising their 
autonomy.  
 
Keywords: Design; Social innovation; Education; Autonomy. 
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Capítulo I 
________________________________________________________ 
Introdução 

 

 
1.1 Considerações iniciais 
 

Este trabalho apresenta um entendimento de como o design pode contribuir com o 

desenvolvimento da autonomia de jovens. Foram realizados estudos para 

compreender a forma como as pessoas estão superando os complexos desafios 

sociais em seus diversos contextos, e para entender como o design pode colaborar 

com o desenvolvimento de soluções para esses desafios.  

 

Nessa pesquisa, entende-se o design como uma atividade projetual interdisciplinar 

que, em geral, utiliza-se de metodologias próprias para desenvolver soluções que 

atendam as necessidades humanas. Complementando esse conceito, usamos 

também a definição apresentada pelo International Council of Societies of Industrial 

Design (Icsid) que considera o design como: 

 

Uma atividade criativa cujo objetivo é estabelecer as qualidades 
multifacetadas de objetos, processos, serviços e seus sistemas em 
ciclos de vida completos. Portanto, design é o fator central da 
humanização inovadora de tecnologias e um fator crucial de 
intercâmbio cultural e econômico.1 (2013) 
 

Para estabelecer essas qualidades dos objetos, processos, serviços e sistemas, os 

designers desenvolvem, a partir dos seus estudos e práticas profissionais, 

habilidades e competências que os auxiliam a alcançar o sucesso de seus projetos. 

Entre elas estão o pensamento divergente, o pensamento visual, o pensamento 

sistêmico, a criatividade, visão sistêmica, pesquisa, análise de dados, dentre outras 

que veremos mais adiante. 

 

                                                 
1 Disponível em: http://www.icsid.org/about/about/articles31.htm (Acessado em outubro de 2013). 
Livre tradução do autor. 
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Essas habilidades e competências também podem ser usadas no desenvolvimento 

de soluções para desafios sociais, ou qualquer outro tipo de problema enfrentado 

pelas pessoas em seu dia a dia. Nesse sentido, procura-se compreender nesta 

pesquisa, o modo como o design pode colaborar com o desenvolvimento da 

autonomia de jovens, criando condições para a construção desses conhecimentos e 

habilidades, no intuito de proporcionar novas formas de superação dos problemas 

que enfrentam em suas vidas.   

 

As mudanças na forma em que indivíduos, ou comunidades, agem na resolução de 

seus problemas ou na criação novas oportunidades de promoção de uma vida social 

mais digna e justa, são definidas como inovações sociais. Um dos pesquisadores 

que contribuem para essa reflexão é Ezio Manzini (2008). Ele afirma que essas 

inovações são guiadas, em sua maioria, por mudanças de comportamento em 

detrimento das mudanças tecnológicas ou de mercado. Surgem geralmente de 

ações de baixo para cima, emergindo das pessoas e das comunidades.  

 

Essas ações são caracterizadas por serem iniciativas autônomas de pessoas que se 

posicionam e buscam soluções para os problemas sociais que vivem. Apresentamos 

uma reflexão sobre esses processos de inovação social e exemplos de iniciativas de 

alto impacto em suas localidades. 

 

Considera-se aqui que essas inovações podem ser criadas e aceleradas por meio 

de atividades de design. Além disso, admite-se também, que os valores e 

habilidades que são desenvolvidas com o trabalho e aprendizado de design podem 

ser úteis para aumentar os impactos de iniciativas de inovação social, além de 

oportunizar a criação de outras. 

 

Baseado nessas considerações, e com o objetivo de compreender como o design, 

seus valores e habilidades podem ser ensinados para jovens, visando o 

desenvolvimento de sua autonomia, foram realizados estudos sobre educação 

pautados nas obras do educador Paulo Freire.  
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Para o ele, a educação só é possível porque o homem é incompleto e sabe dessa 

da sua incompletude. A consciência de ser inacabado provoca-o a buscar novos 

conhecimentos e assim a desenvolver-se enquanto indivíduo e ser social. "É na 

inconclusão do ser, que se sabe como tal, que se funda a educação como processo 

permanente" (FREIRE, 1996, p.58). Esse é o entendimento de educação para essa 

pesquisa. 

 

Quanto ao conceito de ensino, ainda baseado no pensamento do educador 

supracitado, entende-se que não se trata de transferir conhecimentos, mas de criar 

as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Freire (1996) afirma que 

quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Para ele, não 

existe ensinar sem aprender, nem aprender sem ensinar.  

 

Nesse sentido, o processo de formação dos indivíduos é permanente e se 

caracteriza pela relação de que quem forma se forma e reforma ao formar, e quem é 

formado forma-se e forma ao ser formado. Logo, formação não é a ação pela qual 

um sujeito criador dá forma a um corpo indeciso e acomodado, é um processo 

dinâmico de aprendizado mútuo (FREIRE, 1996). 

 

Em relação à definição de autonomia que usamos nesse trabalho, o educador afirma 

que o ser autônomo é aquele que busca libertar-se, emancipar-se às estruturas 

opressoras que impedem o poder de escolha e de atuação ativa no mundo. A 

presença no mundo está relacionada à postura de inserir-se nele, lutando, 

transformando-o e tornando-se sujeito de sua história. Ainda não é autônomo aquele 

que apenas se adapta ao mundo, assumindo uma postura passiva e conformada 

(FREIRE, 1996). Nesse ponto, identificamos uma conexão entre o ser autônomo e 

os que desencadeiam processos de inovação social, ao buscar a transformação da 

realidade que os cercam.  

 

Contudo, é preciso compreender que não são todos os processos educacionais que 

criam condições para o desenvolvimento da autonomia das pessoas. Por isso, com 

o objetivo de entender a visão de Freire (1996) sobre o tipo de educação que é 
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oferecida nas escolas, é apresentada a sua crítica ao modelo educacional vigente, 

definido por ele como "educação bancária"2.  

 

Em seguida, apresenta-se uma análise das contribuições do design para o 

desenvolvimento da autonomia de jovens, identificando as competências e 

habilidades que podem ser construídas a partir do ensino e do trabalho com design. 

Nesse ponto do trabalho, apresentamos também os estudos sobre o EdaDe - 

Educação através do design, proposta pedagógica criada pelo pesquisador  Antonio 

Fontoura (2002).  

 

Após esse estudo, no quarto capítulo desta dissertação, apresentamos uma 

proposta de ensino de design para jovens que foi aplicada na oficina Design do 

Bem3, que teve como objetivo criar condições para o desenvolvimento da autonomia 

dos participantes por meio de atividades de design. 

 

No âmbito da pesquisa, a oficina se consolidou como uma oportunidade de 

investigar, em um contexto real, o processo de ensino do design para os jovens. A 

oficina também se caracterizou como uma etapa de prototipagem do trabalho ao 

aplicar os conhecimentos construídos durante a investigação em uma ação prática, 

resultando em aprendizados significativos para aperfeiçoamento da pesquisa. 

 

Apresentamos os caminhos trilhados no planejamento da proposta de ensino criada 

e o processo de sua aplicação na oficina, além de apresentar a sistematização dos 

resultados da experiência com os jovens que participaram da oficina. 

 

 

1.2 Definição do problema de pesquisa 
 

Considerando a diversidade de contextos, com seus problemas e desafios 

específicos, e a busca das pessoas por um modo de vida sustentável em suas 

localidades, com justiça social, responsabilidade ambiental, respeito à diversidade 

                                                 
2 A discussão sobre essa visão educacional é realizada no terceiro capítulo desse trabalho. 
3 A oficina Design do Bem foi realizada com jovens de uma escola pública de Simões Filho, mais 
adiante será apresentada com maiores detalhes. 
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cultural, e que promova equidade econômica, é urgente a criação de caminhos para 

o desenvolvimento de soluções. Nesse trabalho, investiga-se como o ensino do 

design pode colaborar com o desenvolvimento da autonomia das pessoas a partir da 

possibilidade de construção de habilidades e competências desenvolvidas pelos 

designers para criar soluções adequadas às necessidades de seus projetos. 

 

Busca-se o entendimento da autonomia e dos processos educativos emancipatórios 

baseado nas obras do educador Paulo Freire. Faz-se um recorte ao apresentar uma 

proposta de ensino de design para jovens de uma escola pública do município de 

Simões Filho-BA4, que foi aplicada em uma oficina. A atividade também serviu como 

oportunidade de analisar, de forma direta e sistemática, as necessidades e efeitos 

do ensino de design para os jovens.  

 

 
1.3 Justificativa e motivações pessoais 
 

Os complexos desafios que as pessoas enfrentam diariamente em seus diferentes 

contextos são inúmeros, de várias áreas, e cada um com suas especificidades 

estruturais, históricas, políticas e culturais. A desnutrição, o efeito estufa, a falta de 

água potável, a corrupção, a escassez de recursos naturais, a saúde e educação 

precárias, são alguns dos sistemas complexos que demandam mudanças 

significativas.  

 

Diante dessa diversidade e da necessidade de superar essas situações para viver 

melhor, é natural que diferentes soluções apareçam por todos os cantos do planeta. 

Essas ações fazem parte de uma mudança de escala global para um modo de viver 

mais sustentável, que tem como principais características a busca pela justiça social, 

pela responsabilidade ambiental, pelo respeito à diversidade cultural, com 

viabilidade econômica.  

 

Para o pesquisador Ezio Manzini, o processo de transição rumo à sustentabilidade 

“será desempenhado por uma série de iniciativas locais que, por diversos motivos, 

                                                 
4 O contexto social da cidade será apresentado com detalhes no item 1.3.2 desse capítulo. 
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serão cada vez mais capazes de romper os padrões consolidados e nos guiar rumo 

a novos comportamento e modos de pensar.” (2008, p.61).  

 

Em diversos lugares, as pessoas estão reconhecendo que é preciso agir, e com 

urgência. O maior acesso à informação permite a percepção da dimensão e das 

conseqüências dos problemas sociais em todo o mundo, e também a possibilidade 

de encontrar alternativas e pessoas interessadas em colaborar com a melhoria das 

situações vividas.  

 

David Bornstein afirma que "enquanto cresce a preocupação com problemas 

globais, também cresce a certeza de que os governos não estão conseguindo 

resolvê-los" (2005, p.24). Apesar de não retirar a responsabilidade dos governos, 

entende-se que esperar por ele ou por empresas privadas que se sensibilizem com 

esses problemas é saber que a resolução da situação pode demorar muito a se 

realizar, ou até mesmo não acontecer.  

 

Em muitos casos, a sociedade não podem mais esperar. É nesse estágio que 

surgem pessoas, organizações, movimentos e empreendimentos sociais que com 

suas práticas colaboram com a transição rumo à sustentabilidade.  

 

Manzini salienta que essa transição rumo à sustentabilidade “será um processo de 

aprendizagem social largamente difuso no qual as mais diversificadas formas de 

criatividade, conhecimento e capacidades organizacionais deverão ser valorizadas 

do modo mais aberto e flexível possível” (2008, p. 62).  

 

Quando se fala de aprendizagem, naturalmente se pensa em educação. Nesse 

ponto, é fundamental refletir qual tipo de educação é oferecido às pessoas, e se seu 

efeito está relacionado à colaboração para acelerar o processo de mudança ou para 

a manutenção das desigualdades sociais. Sobre esse tema, Paulo Freire afirma que: 
 

A educação que, não podendo jamais ser neutra, tanto pode estar a 
serviço da decisão, da transformação do mundo, da inserção crítica 
nele, quanto a serviço da imobilização, da permanência possível das 
estruturas injustas, da acomodação dos seres humanos à realidade 
tida como intocável. (2000, p.27) 
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Considerando esse caráter transformador que a educação pode ter e a necessidade 

de desenvolver diversificadas formas de criatividade, conhecimento e capacidades 

organizacionais para a transição rumo à sustentabilidade, entendemos que o ensino 

de design pode colaborar com a construção desses valores e competências 

necessárias a esse processo de aprendizagem social para o desenvolvimento da 

autonomia das pessoas.  

 

Para Antonio Fontoura, autor da pesquisa EdaDe – Educação através do design, o 

ensino do design está diretamente ligado à autonomia: 
 

As atividades de design possibilitam a autoformação, o 
autodesenvolvimento, a autonomia, a independência e valoriza a 
iniciativa e a espontaneidade das crianças. Ao desenvolver as 
atividades de design, a criança busca alternativas para solucionar os 
problemas enfrentados. Solucionar problemas exercita e exige 
iniciativa e autonomia. (2002, p. 277) 
 

Entender como se dá o processo de desenvolvimento da autonomia por meio do 

design é uma das principais motivações para o desenvolvimento desta pesquisa.  

 

Algumas observações sobre a relação de aprendizado de design por jovens já foram 

feitas anteriormente a esse trabalho. Foram realizadas, durante as oficinas do 

projeto da Bibliocicleta, uma iniciativa de incentivo à leitura na cidade de Simões 

Filho-BA. As oficinas realizadas pelos responsáveis do projeto têm como principal 

objetivo a replicação da iniciativa por meio da construção de novos exemplares da 

bibliocicleta, e o design é o  tema central de trabalho.  

 

A experiência com essas oficinas foi o que despertou o interesse em realizar esta 

pesquisa, pois as repostas e reações dos participantes durante as aulas 

despertaram a curiosidade de aprofundar os conhecimentos a cerca da relação do 

ensino de design para jovens, focando em sua contribuição para o desenvolvimento 

da autonomia. Para melhor compreensão desse processo, é fundamental conhecer 

a Bibliocicleta e como foram realizadas as oficinas de replicação do projeto com 

jovens de Simões Filho. 
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1.3.1 Onde tudo começou: Bibliocicleta 
 

No segundo semestre de 2009, em Simões Filho, um grupo de jovens artistas e 

ativistas culturais iniciou uma campanha de arrecadação de livros com o objetivo de 

criar uma biblioteca comunitária em uma casa no centro da cidade. A ideia era criar 

um espaço onde se pudesse ter livre acesso aos livros, e que servisse também 

como ambiente de encontros culturais, realização de projetos, oficinas, palestras, 

dentre outras atividades.  

 

A campanha foi realizada utilizando emails, redes sociais, contatos telefônicos e 

outras formas de mobilização. Muitos livros foram doados por editoras, amigos e 

professores. Contudo, em menos de duas semanas, o espaço que seria usado para 

a criação da biblioteca precisou ser desocupado.  

 

Sem um espaço físico disponível, e com muitos livros em mãos, o desafio era criar 

uma solução para dar continuidade ao projeto. Surgiu então a ideia de criar uma 

biblioteca itinerante como alternativa mais viável e imediata. Na mesma época, em 

vias finais da sua graduação, o autor desta pesquisa escolheu desenvolver uma 

solução para esse problema, como projeto de conclusão do curso de Desenho 

Industrial da Universidade Federal da Bahia. 

 

A Bibliocicleta é um suporte de transporte de livros que funciona também como 

expositor em locais onde o acesso ao livro é deficitário. O suporte para encaixe em 

bicicletas é de fácil montagem e de baixo custo, feito com materiais reaproveitados 

(figuras 01 e 02). A Bibliocicleta circula e distribui, de forma gratuita, livros para 

pessoas de todas as idades. 
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Figura 1- Bibliocicleta com expositor fechado 

 
Fonte: Augusto Leal (2012 

Figura 2 - Bibliocicleta com expositor aberto 

 
Fonte: Augusto Leal (2012) 
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A bibliocicleta se constitui como uma alternativa que visa contribuir com a eliminação 

das barreiras sociais que afastam as pessoas do livro e da leitura. Dentre elas, estão 

o baixo poder aquisitivo, a baixa instrução educacional, a falta de incentivo à leitura 

na escola e no ambiente familiar, e a falta da efetiva implementação das políticas 

públicas existentes nessa área. 

 

Aproveitando a bicicleta, um símbolo marcante da infância, o projeto busca, de uma 

forma lúdica, colaborar com a socialização da oportunidade de ler, possibilitar a 

descoberta, o acesso ao livro e a prática da leitura. 

 

São realizadas ações em bairros, expondo os livros em praças, coretos, debaixo de 

árvores, escolas, e espaços públicos em geral. As crianças são os primeiros a 

demonstrarem interesse. Em seguida, os jovens e demais moradores da localidade. 

São disponibilizados para leitura livros de poesia, contos, pequenos romances e 

gibis, que muitas vezes são lidos durante o período da visita. Aqueles que se 

interessam por um determinado livro, podem levá-lo para casa. É sugerido que, após 

a leitura, o livro possa ser doado ou emprestado para outra pessoa. No caso das 

crianças que ainda não foram alfabetizadas, histórias são lidas para elas pelos 

realizadores do projeto. 

 

Os resultados dessas ações são bastante positivos. As crianças e jovens têm muita 

curiosidade e demonstram interesse pelos livros. Esse tipo de resposta ao projeto 

nos faz refletir sobre a hipótese de que a baixa quantidade de livros que o brasileiro5 

lê está relacionada à falta de incentivo à leitura e de oportunidade de acesso aos 

livros. 

 

1.3.1.1 Replicando a experiência 

 

Com o intuito de cumprir um dos grandes objetivos do projeto, que é promover 

acesso ao livro à crianças, jovens e adultos em situação de exclusão social, surge o 
                                                 
5 Segundo dados da publicação As Metas do Plano Nacional de Cultura, do Ministério da Cultura, em 
2007 a média de leitura anual da população brasileira, fora o que é solicitado pela escola, foi de 1,3 
livros. Esse número é considerado baixo em comparação a outros países. Nos Estados Unidos, em 
2006, essa média era 5,1, na França 7, na Inglaterra 4,9 e na Colômbia 2,4.  
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desafio de desenvolver uma forma de passar a experiência adiante. Replicar a 

iniciativa e motivar outras pessoas a atuarem de forma ativa, reivindicando seus 

direitos, construindo alternativas aos problemas sociais vivenciados, transformando 

sua realidade. 

 

Em 2011, a Bibliocicleta foi contemplada com o prêmio Pontos de Leitura do 

Programa Mais Cultura do Ministério da Cultura, que foi executado na Bahia em 

parceria com a Fundação Pedro Calmon e a Secretaria de Cultura do Estado. Por 

conta dessa premiação, foi possível realizar oficinas de construção de bibliocicletas 

no município de Simões Filho.  

 

Foram realizadas quatro oficinas, com carga horária média de 16h, divididas em 

quatro dias. Nas oficinas, os participantes aprendem a construir bibliocicletas, 

conhecem o que é design, realizam reflexões de como eles podem contribuir com a 

solução de diversos problemas comunitários, além de participar de exercícios de 

leitura dramática, interpretação de texto e criação literária. Após o trabalho e a 

reflexão sobre a importância da leitura, da disseminação do conhecimento e do seu 

papel como cidadãos, os jovens multiplicadores realizam ações com suas 

bibliocicletas em suas comunidades, contribuindo com o acesso a leitura para outros 

jovens. 

 

A proposta metodológica da oficina de construção de bibliocicletas utiliza de 

algumas ferramentas encontradas em metodologias de desenvolvimento de projetos 

de design. Utilizamos como referência o Kit de Ferramentas do Human Centered 

Design (2009), trabalho resultado da associação de quatro organizações (IDEO, 

IDE, Heifer Internacional e ICRW)6 que criaram um método que servisse como guia 

de inovação e design para pessoas que vivem com menos de dois dólares por dia. 

 

O primeiro momento da oficina é o de escuta, no qual cada um dos participantes 

expõe seu ponto de vista sobre o contexto social em que vive. 

                                                 
6 Com o financiamento do IDE - International Development Enterprise, a IDEO (empresa de design) 
desenvolveu, em parceria com as organizações sem fins lucrativos ICRW e Heifer International, o Kit 
de Ferramentas do Human Centered Design. 
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Questões de partida utilizadas são para provocar os educandos a refletirem sobre a 

própria realidade, identificando situações de exclusão social, cultural e econômica, e 

as oportunidades de emancipação a elas. Nesse momento, também é discutida a 

relação de cada participante com os livros e a reflexão sobre importância da leitura 

para o desenvolvimento das pessoas. 

 

Após ouvirem e refletirem sobre o que vivem, começa o momento de criação. Os 

participantes são convidados a investigar a bibliocicleta. Começam a observando, 

analisando cada peça, seu funcionamento e construção. Em seguida, desenham um 

modelo no papel, pontuando os tipos de conexões de PVC usadas, tamanhos dos 

tubos, e quantidades que serão necessárias para o trabalho.  

 

Depois de desenhado e medido, os participantes dão início à construção de suas 

bibliocicletas. Medir, serrar, colar, lixar e pintar são atividades desenvolvidas durante 

a construção de seus protótipos. A partir da observação sistematizada do processo 

da oficina, percebe-se que é nesta etapa que os educandos demonstram um 

aumento de motivação com o trabalho. Com as atividades da prototipagem, 

enxergam o processo de materialização de uma ideia, experimentam a capacidade 

de tornar tangível o tangível. O desenvolvimento de habilidades de trabalho em 

equipe, divisão de tarefas, o aprimoramento da visão espacial e do pensamento 

sistêmico são percebidos durante essa etapa do trabalho. 

 

Durante todas as oficinas foram registrados depoimentos significativos de alguns 

participantes, como um da oficina realizada no bairro de Santa Rosa, em fevereiro 

de 2012. “Estou me sentindo um engenheiro. Nunca imaginei que o desenho que foi 

feito no papel seria tão importante. Foi a parte mais importante do trabalho”, disse 

um jovem de 13 anos. A fala do garoto revela o reconhecimento do planejamento, da 

representação visual de uma ideia, de uma tarefa. Ao construir esse tipo de 

conhecimento, o jovem pode aplicá-lo em diversos contextos de sua vida.  

 

Na figura 03, pode ser visto o processo de construção da bibliocicleta durante a 

oficina 
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Figura 3 - Participantes desenvolvendo atividades da oficina 

 
Fonte: Augusto Leal (2012) 

 

Após a oficina, outro desdobramento chamou a atenção. Três jovens que 

participaram dessa mesma oficina utilizaram os conhecimentos construídos para 

desenvolver um projeto para a feira de ciências de sua escola. Eles construíram uma 

barraca para abrigar-se do Sol, como pode ser visto na figura 04. “Professor, a gente 

fez utilizando a mesma ideia da bibliocicleta. Desenhamos tudo para poder saber o 

que precisávamos, utilizamos o tubo PVC porque é leve, dá para montar e 

desmontar facilitando o transporte para a escola, e quando estivermos com nossa 

bibliocicleta num lugar de Sol, podemos levar a barraca para as pessoas ficarem na 

sombra.”, disse um dos jovens de 14 anos. Percebe-se nesse caso, a utilização das 

habilidades projetuais e dos conhecimentos construídos durante a oficina, no 

desenvolvimento de uma solução para um trabalho escolar.  
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Figura 4 - Barraca criada para a feira de ciências da escola após participação na oficina da 
bibliocicleta 

 
Fonte: Augusto Leal (2012) 

 

As experiências e observações das respostas dos jovens, durante e após a oficina, 

foram os principais motivadores para a realização desta pesquisa. Sugerem que ao 

aprender a projetar por meio do design em uma experiência educativa, existe a 

possibilidade de aplicarem os conhecimentos em outras situações de suas vidas, 

auxiliando-os no desenvolvimento de soluções para qualquer necessidade que 

possa surgir.  

1.3.2 Contexto social - Simões Filho 
 

Simões Filho é um município da região metropolitana de Salvador. Fica situado a 25 

quilômetros da capital baiana. Segundo o último senso do IBGE - Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (2010), a população da cidade corresponde a 

aproximadamente 118 mil habitantes. A cidade é também caracteristicamente 
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urbana, contando com 89,6% da população na região urbana e 10,4% na região 

rural.  
 
Figura 5 - Centro de Simões Filho 

 
Fonte: Diney Araújo (2011) 

 

A cidade traz forte influência colonialista em sua história, pois tem, no cerne de sua 

formação, a presença de grandes fazendas e engenhos de açúcar por toda a sua 

extensão. A dominante do povo negro pode ser justificada pelos diversos quilombos 

situados na cidade. Dentre eles, os mais conhecidos são Quilombo Pitanga de 

Palmares, Quilombo do Dandá e Quilombo do Rio dos Macacos. 

 

A economia do município é predominantemente industrial. Essa característica se dá 

em virtude da implantação do Centro Industrial de Aratu (CIA) na década de 60. O 

CIA é um complexo industrial multissetorial que abriga empreendimentos industriais 

dos segmentos químicos, calçadistas, alimentícios, plásticos, logística, têxtil, dentre 

outros.  
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A implantação do CIA trouxe um sentimento de esperança por dias melhores nas 

pessoas da cidade, ao possibilitar uma grande oferta de emprego proveniente do 

empreendimento industrial. Resultou também na ampliação do nível de urbanização, 

e num significativo aumento da população local, por conta do êxodo de 

trabalhadores de outras cidades do interior do Estado, motivados pela busca de 

oportunidades de trabalho.  

 

O rápido povoamento não foi acompanhado por investimentos em infraestrutura que 

atendessem às necessidades do contingente populacional. Isso resultou em um 

processo de urbanização sem planejamento, que cresce de forma desordenada 

ainda hoje. 
 

A falta de investimento em educação, o grande número de desempregados, e a falta 

de políticas públicas que atendam as necessidades da população local, resultam 

também no aumento do índice de violência no município. Segundo o Mapa da 

Violência 2013 - Homicídios e Juventude no Brasil, pesquisa realizada por Julio 

Jacobo Waiselfisz para a Secretaria Nacional de Juventude, Simões Filho é 

apontada pela terceira vez consecutiva como o município mais violento do Brasil. A 

cidade se destaca com o maior número de registro de homicídios no território 

nacional.  

 

O estudo realizado pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos (Cebela) é 

baseado em atestados de óbitos do Ministério da Saúde, dados do IBGE e da 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Na pesquisa, foram registrados na cidade 

167 assassinatos em 2011, 214 em 2010 e 153 em 2009. Apesar da redução do 

número de casos entre 2010 e 2011, Simões Filho lidera o ranking nacional pelo 

terceiro ano consecutivo.  

 

A pesquisa aponta outro dado alarmante: a maioria das vitimas de homicídios é de 

jovens negros com idades até 25 anos. Nesse ponto, a cidade é também a que tem 

maior taxa de jovens vitimados pela violência no Brasil. Em 2009, o número de 

homicídios na população jovem foi de 77, no ano seguinte 102, e em 2011, o 

número de vítimas foi de 86.  



31 
 

 
 

 

Por ser natural dessa cidade, por ter um compromisso com o lugar onde vivi toda 

minha vida, por me preocupar com a situações em que vivem as pessoas no 

município, em especial os jovens, por acreditar que é possível a construção de um 

mundo com justiça social e solidariedade entre as pessoas, ao me deparar com esse 

contexto conflituoso, sinto-me provocado a colaborar com a criação de alternativas 

que colaborem com a mudança dessa realidade. Esse é, também, uma das 

principais fatores que justificam a realização desta pesquisa.  

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo geral 
 

• Compreender como o ensino do design pode contribuir com o 

desenvolvimento da autonomia de jovens, a partir de sua utilização na criação 

de soluções para necessidade sociais. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

• Entender o conceito de inovação social e identificar casos bem sucedidos; 

• Aprofundar os conhecimentos acerca da obra do educador Paulo Freire; 

• Identificar os valores, habilidades e competências que podem ser 

desenvolvidas a partir do trabalho e do ensino do design; 

• Propor uma forma de ensino não-formal de design para jovens;  

• Realizar uma oficina de design, com base nos fundamentos pedagógicos de 

Paulo Freire e outros autores, com jovens de uma escola pública de Simões 

Filho e analisar seu processo e resultados. 
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1.5 Questões de partida 
 

Diante do exposto, colocam-se as seguintes questões de partida: 

  

 Q¹  O ensino de design pode proporcionar aos jovens   

          possibilidades de desenvolvimento da sua autonomia e capacidade  

       de solucionar problemas?    

 

 Q²  Quais as principais habilidades e competências que podem ser  

       desenvolvidas a partir do ensino do design para o desenvolvimento   

                de soluções para problemas complexos? 

 

 
1.6 Metodologia 
 

Ao considerar a abordagem atribuída a esta dissertação, ela se fundamenta na 

metodologia da pesquisa qualitativa. Segundo Mimayo (1994), a pesquisa qualitativa 

responde a questões específicas em realidades que não podem ser quantificadas. 

Para a autora (1994, p.22), essa abordagem "aprofunda-se no mundo dos 

significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável 

em equações, médias e estatísticas."  

 

O universo de trabalho da pesquisa qualitativa está nos significados, motivações, 

aspirações, crenças, valores e atitudes das pessoas, investigando relações, 

processos e fenômenos que não são possíveis de serem mensurados, analisados, 

avaliados ou entendidos por meio da operacionalização de variáveis. Considerando 

isso, busca-se nessa dissertação o aprofundamento das questões levantadas por 

meio de leituras e revisões bibliográficas de livros, artigos, teses, dissertações, além 

da coleta e análise de dados qualitativos levantados a partir da observação 

participante, entrevistas e questionários. 

 

No que se refere aos procedimentos adotados na condução da pesquisa, ela se 

norteia nas premissas práticas e conceituais da pesquisa-ação. Um tipo de pesquisa 

social de base empírica que é realizada associada a uma ação ou resolução de um 
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problema coletivo, onde os pesquisadores e participantes representativos da 

situação ou do problema agem de forma cooperativa (THIOLLLENT, 2007). 

 

A pesquisa-ação é o tipo de pesquisa que mais contempla esse trabalho. Está 

estritamente relacionada ao desenvolvimento de soluções reais para 

situações/problemas comunitários, com participação significativa das pessoas 

envolvidas nas questões investigadas. Thiollent afirma que "uma pesquisa pode ser 

qualificada de pesquisa-ação quando houver realmente uma ação por parte das 

pessoas ou grupos implicados no problema sob observação." (2007, p.17). 

 

Para o referido autor (2007), por meio da pesquisa-ação, é possível estudar, de 

forma dinâmica, os problemas, conflitos e tomadas de consciência que acontecem 

entre os participantes durante o processo de transformação da situação. Essa 

característica é de suma importância para alcançar os objetivo deste trabalho. Já 

que não é possível desenvolver a autonomia, emancipar-se, sem participação ativa, 

sem tomada de consciência pelos que fazem parte dos contextos trabalhados.  

 

Para alcançar esses objetivos citados acima, Maria Amélia Franco (2005, p. 493 e 

494) ressalta em seus estudos que tipo de ações fazem parte do universo da 

pesquisa-ação, das quais destacamos as seguintes:  

 

• A ação referendada à pesquisa-ação deve estar vinculada a procedimentos  

decorrentes de um agir comunicativo; 

• As ações em pesquisa-ação devem ser eminentemente interativas, dialógicas, 

vitalistas; 

• A ação deve conduzir a entendimento/negociação/acordos; 

• As ações devem se reproduzir na produção de um saber compartilhado; 

• As ações devem procurar aprofundar a interfecundação de papeis: de 

participante a pesquisador e de pesquisador a participante, cumprindo assim seu 

papel formativo; 

• Ações devem procurar conviver e superar as relações assimétricas de poder e 

de papeis; 

• Ações devem integrar processos de reflexão/pesquisa e formação; 
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• Ações devem se autoproduzir na sensibilidade de diferentes tempos e espaços, 

emergentes das necessidades vitais do processo.  

 

Nessa lista de ações, é possível identificar a necessidade de promover espaços de 

participação ativa, de diálogo e construção coletiva do trabalho. Outro ponto que 

merece destaque é a condição da pesquisa estar sempre aberta para mudanças, 

resignificações, reconstruções que podem ocorrer durante o processo a partir das 

decisões do grupo. Nesse ponto, é enaltecido o caráter flexível da pesquisa-ação, 

qualidade encontrada em diversas ações que são comprometidas com a 

participação social. 

 

No âmbito do pesquisador, do seu papel nesse tipo de pesquisa, a autora faz uma 

síntese das principais características que este deve apresentar. Mais uma vez, 

elencamos aqui as que despertam maior atenção (FRANCO, 2005, p. 494):  

 

• O pesquisador deve ultrapassar o saber puramente fenomenológico, 

essencialmente subjetivo, e caminhar para construir um saber da prática, que se 

situa entre o pólo subjetivo e o pólo objetivo; 

• Estabelecer um comunicação de igual a igual com os atores, reconhecendo-lhes 

a capacidade de dar sentido ao acontecimentos, de organizar e de planificar; 

• Deve ser um facilitador: só intervir quando houver necessidade; 

• Ser capaz de descobrir que suas ações têm significados diferentes para cada 

ator social. No entanto, deve procurar se conhecer e se ajustar a esses 

significados; 

• Conhecer e trabalhar com os vieses  de comunicação e de sentido: para tanto 

devem permitir integrações decorrentes dos mecanismos de abordagem 

dialética que fundamenta os trabalhos de pesquisa-ação; 

• Aceitar que as coisas podem mudar, que podem ser reconstruídas; 

• Ter a capacidade de viver na incerteza e saber reconhecer a característica única 

de cada situação; 

• Ser capaz de se colocar disponível aos atores de modo a permitir-lhes observar  

e compreender a lógica das ações; 
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• Manter o rigor científico do trabalho e zelar por uma interpretação dos fatos e 

das práticas; 

• Participar de cada etapa da evolução do projeto, juntamente com os sujeitos 

participantes. 
 

A partir dessa lista, dentre os atributos esperados pelos pesquisadores empenhados 

em usar a pesquisa-ação em suas práticas científicas, chama atenção a importância 

de estabelecer uma relação de horizontalidade com os participantes do trabalho. O 

diálogo, a ação comunicativa, deve ser sempre o meio de condução das atividades 

propostas pelo grupo. Nesse tipo de trabalho, o pesquisador é mais um participante, 

o facilitador que intervém quando identifica a necessidade ou é solicitado. 

  

A pesquisa-ação é considerada como um processo de engajamento social a serviço 

da causa das classes populares, e seus principais objetivos estão em facilitar a 

busca de soluções aos problemas reais para os quais os procedimentos 

convencionais têm contribuído de maneira insatisfatória (THIOLLENT, 2007). A partir 

do exposto, observa-se um alinhamento entre os objetivos da pesquisa-ação com a 

proposta deste trabalho, de compreender como o ensino do design pode contribuir 

com o desenvolvimento da autonomia de jovens, a partir de sua utilização no 

desenvolvimento de soluções para desafios sociais. E por isso, ela foi escolhida 

como base para a condução da pesquisa. 

 

1.6.1 Métodos de pesquisa 

1.6.1.1 Revisão bibliográfica 
 

Para aprofundar os conhecimentos acerca das teorias relacionadas com o universo 

desta dissertação, bem como orientar a pesquisa e as interpretações dos dados 

coletados durante seu processo de desenvolvimento, foi feito um estudo bibliográfico 

dos temas abordados no trabalho. Para isso, utiliza-se da coleta de dados, análise e 

síntese das contribuições teóricas de diversos autores, encontradas em livros, teses, 

dissertações, artigos e sites. 
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1.6.1.2 Observação Participante 
 

Segundo Antônio Carlos Gil (1999, P. 113) a "observação participante consiste na 

participação real do conhecimento na vida da comunidade, do grupo ou de uma 

situação determinada". Nesse tipo de trabalho, o observador é membro do grupo e é 

possível obter informações sobre a realidade dos atores sociais dentro de seus 

próprios contextos. Esta técnica permite captar uma diversidade de situações ou 

fenômenos característicos das relações entre as pessoas e as atividades 

desenvolvem. 

 

Segundo Gil (1999), pode-se considerar como vantagens da observação 

participante, o rápido acesso a dados sobre situações habituais em que os membros 

do grupo estão envolvidos; a captação de palavras de esclarecimento que 

acompanham o comportamento dos observados, além de permitir o acesso a 

informações que o grupo considera como privado. Por meio dessa técnica é possível 

descrever o que vemos e também refletir, analisar e explorar questões relacionadas 

aos comportamentos, significados, relações sociais e interações do grupo 

observado. A observação participante se adéqua a essa pesquisa ao levar-se em 

conta a abertura para colaboração ativa dos atores sociais no desenvolvimento do 

trabalho. 

 

1.6.1.3 Entrevista 
 

Considerando o caráter dialógico desse trabalho, a entrevista desponta como uma 

das formas de coleta de dados. Muito utilizada no âmbito das ciências sociais, é uma 

técnica onde o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe faz perguntas 

com o objetivo de coletar dados que interessam à pesquisa (GIL, 1999). É adequada 

para obtenção de informações sobre as impressões, expectativas, conhecimentos e 

opiniões das pessoas sobre temas relacionados ao universo da investigação. 
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1.6.1.4 Questionário 
 

Essa técnica é estruturada a partir de um número maior ou menor de questões 

apresentadas por escrito às pessoas. Tem como objetivo conhecer as opiniões, 

crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, dentre outros 

fatores relacionados à pesquisa. Gil (1999) apresenta como vantagem do 

questionário a possibilidade de alcançar um grande número de pessoas 

independente de sua localização geográfica, já que ele pode ser enviado por correio 

ou por e-mail, além de permitir que as pessoas respondam no momento que 

julgarem mais conveniente. Neste trabalho, o questionário atende ás necessidade de 

coleta de dados para avaliação das atividades realizadas em parceria com os jovens 

ou com voluntários que venham a participar das atividades propostas pelos grupo de 

trabalho. 

 

Estes foram os instrumentos utilizados no processo de desenvolvimento e condução 

desta investigação. 

 

1.7 Limitações da dissertação 
 

Esta dissertação de mestrado não tem o propósito de validar uma metodologia de 

ensino de design para jovens. Para isso, seria necessário um número maior de 

experiências, aprofundamentos práticos e teóricos diversos, com diferentes 

participantes e contextos variados. Busca-se aqui demonstrar uma proposta de 

como o ensino de design pode colaborar com o desenvolvimento da autonomia de 

jovens. Apresenta-se um caminho que pode ser percorrido por outros pesquisados, 

designers, professores, pedagogos, agentes sociais e demais interessados em 

projetos emancipatórios.  

 

O foco do trabalho está no processo de construção coletiva com os jovens de sua 

autoinserção no mundo, enquanto sujeitos que o transforma. É no desenvolvimento 

do processo, no fazer em conjunto com o outro, que o trabalho se enriquece a partir 

das trocas de experiências, dos aprendizados, da superação dos desafios 
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propostos, da realização das ações projetadas e da tomada de consciência de todos 

os participantes da sua autonomia. 

 

1.8 Organização da dissertação 
 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos organizados conforme 

descrição a seguir. No presente capítulo está a introdução do trabalho. Nele é 

apresentada a definição do problema de pesquisa, motivações e justificativa, 

objetivos, questões de partidas e limitações da pesquisa. 

 

O capítulo II apresenta estudos sobre os desafios sociais enfrentados pelas 

pessoas, suas causas, e principalmente, a forma com que estão sendo superados. 

Nesse ponto, são discutas questões referentes à inovação social e às contribuições 

do design para o aumento do impacto de inovações existentes e desenvolvimento de 

novas. 

 

O capítulo III busca o estudo das competências e habilidades que podem ser 

desenvolvidas por meio do ensino e do trabalho com design. Apresentamos a visão 

de Paulo Freire sobre o modelo educacional vigente e avançamos para o 

entendimento da contribuição do design para o desenvolvimento da autonomia. 

 

O capitulo IV da dissertação é dedicado à descrição da Oficina Design do Bem.  São 

apresentadas as principais referências utilizadas para sua concepção, bem como a 

proposta de ensino de design para jovens que foi criada. Nesse capítulo, é discutida 

também a contribuição do pensamento pedagógico de Paulo Freire para a condução 

das aulas, e os critérios de seleção dos participantes da oficina. Nessa etapa da 

dissertação, trazemos ainda os relatos, análises e aprendizados obtidos durante do 

o processo de trabalho com os jovens participantes. 

 

O capitulo V é destinado às conclusões da dissertação, apresentando respostas aos 

objetivos do trabalho, as contribuições teóricas e práticas para o uso do design em 

processos de educação emancipatórios, bem como as possibilidades de 

desdobramentos da pesquisa. 
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CAPÍTULO II 
__________________________________________________________ 
Design e Inovação Social 
 

 

Ao fazer uma reflexão sobre as condições de vida da humanidade, percebemos os 

diversos contextos complexos, contraditórios e difíceis em que muitas pessoas estão 

inseridas. Basta buscar por informações, em qualquer que seja o meio, que 

facilmente pode-se ter uma relativa noção sobre as dificuldades que as pessoas 

enfrentam em seu dia a dia, em qualquer que seja o lugar.  

 

Na maioria das vezes, não é necessário ir longe. Ao tentar perceber nossa própria 

situação em relação ao "nosso mundo", vemos a quantidade de cenários 

conflituosos a que estamos expostos. Ou, ao nos permitir olhar para o lado, para a 

calçada, ou ponto de ônibus, vemos também como está vivendo nosso próximo. 

Certamente, cada um com suas especificidades, desafios e desejos próprios. 

 

Nesse capítulo, buscamos entender a lógica do sistema hegemônico atual, suas 

práticas e seus efeitos. Apresentamos também uma discussão sobre as inovações 

sociais, as novas formas no modo como os indivíduos ou comunidades agem para 

resolver seus problemas ou criar novas oportunidades de satisfação de suas 

necessidades (MANZINI, 2008). Adiante, buscamos entender como o design pode 

colaborar com o aumento do impacto e com o surgimento de novos processos de 

inovação social.  

 

2.1 O contexto atual: o olhar de Milton Santos 
 

Milton Santos (2001) define o momento vivenciado pelas pessoas no planeta como 

uma "globalização perversa". As grandes mudanças ocorridas na humanidade, a 

partir do final do século XX, tornaram o mundo mais unificado em virtude das novas 

condições técnicas que garantem a ação dos homens a nível planetário. Contudo, 

essas ações privilegiam poucos e servem ainda aos interesses hegemônicos dos 

que dominam o poder do capital e da informação. 
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A forma como é veiculada a informação e a concepção do dinheiro como elemento 

que movimenta a vida econômica e social, são os principais responsáveis pela 

construção e manutenção da globalização perversa (SANTOS, 2011). 

 

Ao observar o tipo de conteúdo que é veiculado nos canais de comunicação de 

massa, administrados por grandes empresas, é possível identificar que tipo de 

interesses elas defendem. A partir de uma análise atenta e da busca de outras 

fontes de informação, é possível perceber a manipulação feita nos conteúdos para 

atender as ambições de alguns Estados e empresas. A partir dessa conduta, criam-

se processos de desigualdade social. Sobre esse aspecto, Milton Santos pontua 

que: 

 
O que é transmitido à maioria da humanidade é, de fato, uma 
informação manipulada que, em lugar de esclarecer, confunde. Isso 
tanto é mais grave porque, nas condições atuais da vida econômica 
e social, a informação constitui um dado essencial e imprescindível. 
Mas na medida em que o que chega às pessoas, como também às 
empresas e instituições hegemonizadas, é, já, o resultado de uma 
manipulação, tal informação se apresenta como ideologia. (2001, p. 
39) 

 

Jornais, telenovelas, propagandas, e demais produtos veiculados nas mais diversas 

formas de mídias são usados para criar situações, sentimentos, disseminar ideias e 

mudar comportamentos dos ouvintes, leitores, telespectadores. Nesse sentido, 

utilizam-se de narrativas bem estruturadas para criar as histórias que lhes 

interessam.  

 

Sem as ideias e comportamentos criados pela influência desse tipo de informação, 

certamente o momento que vivemos hoje não seria como é. A busca desenfreada 

pelo dinheiro, pela posse, pelo consumo e competitividade não teriam a força quem 

têm. A monetarização das relações humanas não teria avançado de forma 

avassaladora nos últimos anos. Sobre isso, Santos considera que: 

 
Se o dinheiro em estado puro se tornou despótico, isso também se 
deve ao fato de que tudo se torna valor de troca. A monetarização da 
vida cotidiana ganhou, no mundo inteiro, um enorme terreno nos 
últimos 25 anos. Essa presença do dinheiro por toda parte acaba por 
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constituir um dado ameaçador da nossa existência cotidiana. 
(SANTOS, 2001, p. 44) 

 

Essa presença do dinheiro como tirano, como condutor das ações humanas e 

objetivo principal dos indivíduos, cria a necessidade do consumo e da concorrência 

contínua. Assim, os sentimentos de solidariedade entre as pessoas, a ajuda mútua e 

o respeito às diferenças são minados. O outro é visto como adversário que deve ser 

superado, ou como instrumento para manutenção ou aumento da riqueza de 

alguém. Dessa forma, as relações humanas se desumanizam, as pessoas passam a 

ser vistas como objetos. Milton Santos (2001) afirma que esse é o efeito da 

competitividade, que tem como norma a guerra. O autor pontua que: 

 
Essa guerra como norma justifica toda forma de apelo à força, a que 
assistimos em diversos países, um apelo não dissimulado, utilizado 
para dirimir os conflitos e consequência dessa ética da 
competitividade que caracteriza nosso tempo. Ora, isso também que 
justifica os individualismos na vida econômica (a maneira como as 
empresas batalham umas com as outras); individualismos na ordem 
da política (a maneira como os partidos frequentemente abandonam 
a ideia de política para se tornarem simplesmente eleitoreiros); 
individualismos na ordem dos territórios (as cidades brigando umas 
com as outras, as regiões reclamando soluções particularistas). 
Também na ordem social e individual são individualismos 
arrebatadores e possessivos, que acabam por constituir o outro 
como coisa. Comportamentos que justificam todo desrespeito às 
pessoas são, afinal, uma das bases da sociabilidade atual. 
(SANTOS, 2001, p. 46 e 47)  

 

Essa competitividade está estritamente ligada à necessidade de consumo criada nas 

pessoas por meio da informação. Hoje, antes de produzir, faz-se propaganda, 

fabrica-se o desejo de consumir algo para, posteriormente, materializar os bens ou 

serviços. Para isso, criam-se personagens de sucesso, que devem ser o modelo de 

homem ou mulher na sociedade, que esbanjam suas conquistas materiais e seu 

prestígio social dentro dessa ótica despótica do dinheiro. Dessa forma, a busca por 

ser aquilo que é veiculado como ideal alimenta a competitividade e o desejo de 

consumo constante. 

 
O consumo é o grande emoliente, produtor ou encorajador de 
imobilismos. Ele é, também, um veículo de narcisismos, por meio dos 
seus estímulos estéticos, morais e sociais; e aparece como o grande 
fundamentalismo do nosso tempo, porque avança e envolve toda 
gente. Por isso, o entendimento do que é o mundo passa pelo 
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consumo e pela competitividade, ambos fundados no mesmo sistema 
da ideologia. (SANTOS, 2001, p. 49) 

 

Ao promover a inação, ou o imobilismo, como fora citado, o consumo fomentado 

pela ideologia capitalista torna-se um dos grandes responsáveis pela manutenção 

das desigualdades sociais. Além, claro, de ser um dos seus motores de 

desenvolvimento e ampliação. Ao se estabelecer para as pessoas uma função 

social, um objetivo de vida ligado à busca desenfreada pela satisfação dos desejos 

materiais, do comprar mais, do ter mais e do poder mais, as noções de cidadania e 

de convivência solidária em sociedade são esquecidas. A responsabilidade dos 

indivíduos em agir em prol do bem comum é enfraquecida. Para Santos: 

 
O consumismo e a competitividade levam ao emagrecimento moral e 
intelectual da pessoa, à redução da personalidade e da visão de 
mundo, convidando, também, a esquecer a oposição fundamental 
entre a figura do consumidor e a figura do cidadão. (SANTOS, 2001, 
p. 49) 

 

Os efeitos desse tipo de comportamento resultam numa violência estrutural. 

Naturalmente ouve-se falar muito em violência, seja no âmbito criminalístico ou das 

relações desequilibradas entre as pessoas. Contudo, Santos (2001) afirma que 

essas violências são derivadas de algo maior, mais profundo. São resultados da 

violência estrutural, que está na base de produção de todas as outras. Dessa forma, 

as perversidades que eram particulares e periféricas passam a se tornar sistêmicas.  

 

Esse sistema de perversidades é constituído pelas mazelas sociais encontradas em 

toda parte do planeta. Segundo informações levantadas pelo estudo El estado de la 

inseguridad alimentaria en el mundo 2013, publicado pela Organização das Nações 

Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), o Fundo Internacional para o 

Desenvolvimento Agrícola (FIDA) e o Programa Mundial de Alimentação (PMA), 842 

milhões de pessoas ao redor do mundo - uma em cada oito - sofrem de fome 

crônica, ou seja, não comem o suficiente para levar uma vida ativa. 

 

O estudo The State of Food and Agriculture 2013, também realizado pela FAO, 

estima que 26% das crianças do mundo são raquíticas, 2 bilhões de pessoas no 

mundo sofrem de uma ou mais deficiências de micronutrientes e cerca de 500 
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milhões de pessoas são obesas. O estudo aponta que as pessoas da maioria dos 

países estão sujeitas a vários tipos de desnutrição. 

 

O relatório Progress on Drinking Water and Sanitation 2014, publicado pela 

Organização Mundial da Saúde e pelo Unicef - Fundo das Nações Unidas para a 

Infância, aponta que mais de 700 milhões de pessoas não tem acesso à água 

potável, e 2,5 bilhões de pessoas no planeta não utilizam instalações sanitárias 

adequadas. 

 

Todas as questões acima pontuadas, somadas ainda ao grande número de 

desemprego, à falta de moradia para muitos, às vítimas de guerras, à baixa 

qualidade da educação e da saúde pública, são exemplos de perversidades 

sistêmicas características da violência estrutural. Estes problemas são oriundos da 

competitividade e do consumismo. Santos afirma que: 

 
Na verdade, a perversidade deixa de se manifestar por fatos 
isolados, atribuídos a distorções da personalidade, para se 
estabelecer como um sistema. Ao nosso ver, a causa essencial da 
perversidade sistêmica é a instituição, por lei geral da vida social, da 
competitividade como regra absoluta, uma competitividade que 
escorre sobre todo o edifício social. O outro, seja ele empresa, 
instituição ou indivíduo, aparece como um obstáculo à realização dos 
fins de cada um e deve ser removido, por isso sendo considerado 
uma coisa. Decorrem daí a celebração do egoísmo, o alastramento 
dos narcisismos, a banalização da guerra de todos contra todos, com 
a utilização de qualquer que seja o meio para obter o fim colimado, 
isto é, competir e, se possível, vencer. (2001, p. 60) 

 

Esses são os aspectos da ideologia do consumo, do capital, da competitividade que 

o sistema hegemônico fomenta na atualidade e que é a causa de uma série de 

problemas sociais. Seus efeitos abrangem todo o planeta por conta dos avanços das 

técnicas da informação, e do maior conhecimento e acesso aos espaços, lugares, 

pessoas e as próprias técnicas. Contudo essas técnicas e conhecimentos do mundo 

podem servir a outros objetivos capazes de construírem uma nova história. É essa 

nova construção que será discutida a partir de agora. 
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2.2 Da escassez a inovação social: novas formas de superação  
 

Os momentos históricos são marcados por uma série de contextos e variáveis que 

se relacionam constantemente no tempo e no espaço. Essa inter-relação é uma das 

características dos sistemas complexos. Enquanto determinadas ações estão sendo 

realizadas, outras estão sendo produzidas a partir, ou não, de seus efeitos, que 

podem ser previsíveis ou totalmente inesperados. 

 

Quando falamos de complexidade, partimos do que apresenta Rafael Cardoso no 

livro Design para um mundo complexo: “entende-se aqui um sistema composto de 

muitos elementos, camadas e estruturas, cujas inter-relações condicionam e 

redefinem continuamente o funcionamento do todo.” (2012, p. 25). 

 

É possível fazer uma contextualização dessa definição de Cardoso sobre os 

sistemas complexos com o momento em que vivemos, onde as relações entre as 

variáveis que constituem o sistema atual produzem novas combinações mudando o 

funcionamento do todo. Sobre esse aspecto, Milton Santos contribui com o seguinte: 

 
O momento atual da história do mundo parece indicar a emergência 
de numerosas variáveis ascendentes cuja a existência é sistêmica. 
Isso, exatamente permite pensar que se estão produzindo condições 
de realização de uma nova história. (2001. p.119) 

 

Essa nova história é criada a partir do momento em que as pessoas que não se 

beneficiam do sistema hegemônico, tomam consciência da realidade e passam a 

desenvolver as soluções para o atendimento de suas necessidades.  

 

Para Santos (2001), um dos fatores que contribuem para essa mudança de 

comportamento é a escassez. Numa sociedade onde são produzidas necessidades 

baseadas no consumo, que são supridas a partir do poder de compra, quem não 

detém o capital não tem todas suas necessidades atendidas, e assim defronta-se 

com a escassez. Já os que possuem o poder de compra conseguem superar a 

escassez, mesmo que momentaneamente, já que o sistema é retroalimentado 

constantemente. Ocorre que o convívio com a escassez não é pacífico e amigável. 
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Ele se dá  a partir da busca constante de superação, e nessa busca, solidariza-se 

com os que se encontram na mesma situação. 

 
Quanto aos "não-possuidores" sua convivência com a escassez é 
conflituosa e até pode ser mesmo guerreira. Para eles, viver na 
esfera do consumo é como querer subir uma escada rolante no 
sentido da descida. Cada dia acaba oferecendo uma nova 
experiência de escassez. Por isso não há lugar para repouso e a vida 
acaba por ser um verdadeiro campo de batalha. Na briga cotidiana 
pela sobrevivência, não há negociação possível para eles, e, 
individualmente, não há força de negociação. A sobrevivência só é 
assegurada porque as experiências imperativamente se renovam. E 
como a surpresa se dá como rotina, a riqueza dos "não-possuídores" 
é a prontidão dos sentidos. É com essa força que eles se eximem da 
contrafinalidade e ao lado da busca de bens materiais finitos cultivam 
a procura de bens infinitos como a solidariedade e a liberdade: 
esses, quanto mais se distribuem, mais aumentam. (SANTOS, 2001, 
p. 130) 

 

Além de possibilitar o desenvolvimento e o aumento da solidariedade e da liberdade, 

viver a escassez permite aos indivíduos reconhecerem a sua parte dentro do todo, e 

assim perceber se sua ação dentro do sistema colabora com a mudança ou com a 

conformação. A percepção desse contexto e a criação de alternativas de superação 

estão estritamente ligadas à necessidade de estar sempre atento, com os sentidos 

prontos para identificar formas de agir. Santos (2001, p. 130) afirma que "a 

experiência da escassez é a ponte entre o cotidiano vivido e o mundo. Por isso 

constitui um instrumento primordial na percepção da situação de cada um e uma 

possibilidade de conhecimento e tomada de consciência". 

 

É nessa tomada de consciência que se inicia a construção de uma nova história. A 

partir do momento que o indivíduo se reconhece enquanto parte de um processo, 

sujeito a determinadas condicionantes, mas capaz de redefini-las, ele inicia a 

construção de sua autonomia. Sua atuação no mundo deixa de ser passiva e passa 

a ser transformadora. 

 

As pessoas que convivem com a escassez são as que impulsionam os processos de 

mudança. Sua condição de vida desperta posturas e sentimentos fundamentais para 

a construção de novos rumos para a história. Santos (2001, p.132) afirma que "os 

pobres não se entregam. Eles descobrem cada dia formas inéditas de trabalho e de 
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luta. Assim, eles enfrentam e buscam remédios para suas dificuldades". Para isso, 

como citado acima, os sentidos estão sempre de prontidão. 

 

É importante ressaltar que a escassez pode conduzir a tomadas de consciências 

ainda comprometidas com o objetivo do consumo. Ela não se dá igualmente entre as 

pessoas, cada um a percebe de sua forma. Pode estar inicialmente vinculada à 

defesa de interesses individuais e da vontade de inserir-se no modelo dos que 

consomem e assim fomentar ainda atitudes de competitividade, consumo e 

egoísmo, como foi discutido anteriormente. Contudo, quando ela se dá em nível 

mais profundo, ao ponto de repensar a estrutura social e a relação entre as partes 

do sistema, ela abre espaço para a possibilidade de ação transformadora. Sobre 

essa questão, Santos afirma que: 

 
A atual experiência da escassez pode não conduzir imediatamente à 
desejável expansão da consciência. E quando esta se impõe, não o 
faz igualmente, segundo as pessoas. Visto esquematicamente, tal 
processo pode ter, como primeiro degrau, a preocupação de 
defender situações individuais ameaçadas e que se deseja 
reconstituir, retomando o consumo e o conforto material como o 
principal motor de uma luta, que, desse modo, pode limitar a novas 
manifestações de individualismo. É num segundo momento que tais 
reivindicações, fruto de uma reflexão mais profunda, porém alcançam 
um nível qualitativo superior, a partir de um entendimento mais amplo 
do processo social e de uma visão sistêmica aparentemente 
isoladas. O passo seguinte pode levar à decisão de participar de uma 
luta pela sua transformação. quando o consumidor assume o papel 
de cidadão. Não importa que esse movimento de tomada de 
consciência não seja geral, nem igual para todas as pessoas. O 
importante é que se instale. (2001, p. 135 e 136) 

 

A instalação dessa tomada de consciência é fundamental para a mudança do 

quadro social, em especial tratando-se de mudanças sistemáticas. Partindo da visão 

sistêmica de um problema social, considera-se que este, seja qual for, não é criado 

e mantido por apenas um único fator ou ator social. Existe uma série de 

fatores/atores que influenciam e são influenciados para sua manifestação. 

 

Ao considerar essa relação complexa, leva-se em conta que uma mudança em 

qualquer das estruturas redefine as interações entre os atores do sistema e 

consequentemente modificam os efeitos finais do todo.   
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Reconhecer a complexidade de um sistema ou de uma situação problemática não 

quer dizer que ela é impossível de se mudar. John Thackara (2008, p.36) afirma que 

“aprendemos sobre o comportamento de sistemas complexos que o pequeno não é 

pequeno. Não precisamos pensar grande ou agir grande para mudar grandes 

sistemas”. As múltiplas possibilidades de ação e interação desencadeiam uma série 

de outras micro ações que somadas criam uma nova configuração a nível macro. 

 

Essas ações realizadas em cenários problemáticos e difusos proporcionam diversos 

campos para surgimento de novas idéias e experimentações. E, à medida que são 

buscadas soluções para os problemas sociais nos diferentes contextos, em 

diferentes culturas, muitos processos de inovação social surgem. 

  

Inovação social é definida no relatório Empowering people, drinving change - Social 

Inovation in the European Union (2010), desenvolvido pelo Bureau of European 

Policy Advisers, como as novas respostas para as demandas sociais urgentes que 

afetam os processos de interações sociais, destinando-se a melhorar o bem estar 

humano. 

 

Para Geoff Mulgan (2007), diretor executivo da National Endowment for Science 

Technology and the Arts (NESTA), as inovações sociais são atividades e serviços 

inovadores que são motivados pelo objetivo de atender uma necessidade social e 

que são predominantemente desenvolvidas e difundidas através de organizações 

cujos objetivos principais são sociais. 

 

Segundo estudos apresentados no relatório final do projeto Social Innovation, 

Governance an Community Building - Singocom (2007), da European Commission, a 

inovação social é caracterizada por ações coletivas que buscam alcançar três 

objetivos, isolados ou combinados, tanto nos seus resultados quanto nos processos. 

São eles: 

 

• Contribuir para satisfazer as necessidades humanas; 

• Aumentar o acesso a direitos básicos das pessoas; 

• Aumentar as capacidades humanas para agir. 
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Essas definições para inovação social têm em comum a busca por soluções para 

desafios sociais. A definição adotada pelo Singocom apresenta com maior clareza a 

finalidade das iniciativas de inovação social. 

 

 A partir da análise desses pontos que caracterizam as inovações sociais, é possível 

estabelecer uma relação com tomada de consciência realizada pelas pessoas ao se 

depararem com a escassez, apontada por Milton Santos (2001). Em relação ao 

primeiro ponto, consideramos que se existe uma busca pela satisfação de uma 

necessidade é porque existe um sistema onde as oportunidades são desiguais, o 

que gera exclusão social a partir da escassez. Em relação aos direitos básicos, a 

busca pelo maior acesso indica que eles ainda não chegam a muitas pessoas. Ao 

desenvolver soluções para superar esses desafios, as pessoas aumentam sua 

capacidade de agir de forma transformadora no mundo. 

 

Essas mudanças de como agir ou enfrentar determinada situação desafiam os 

modos tradicionais de fazer. Contudo, sem desrespeitá-los, mas aproveitando seus 

sucessos e insucessos, colocando alternativas diferentes em ação, muitas vezes 

nunca imaginadas para solucionar aquele tipo de dificuldade. Santos afirma que 

nesses casos "a herança do passado é temperada pelo sentimento de urgência, 

essa consciência do novo que é, também, um motor do conhecimento" (2001, p. 

132). 

 

As inovações sociais são marcadas por alto nível de experimentação. Onde os 

atores sociais ariscam-se constantemente em caminhos desconhecidos, mas com 

objetivos muito claros. Em geral, as iniciativas têm capacidade de promover grandes 

impactos nos contextos locais em que são realizadas, podem influenciar políticas 

públicas e, em muitos casos, caracterizam-se pelo grande poder de articulação com 

parceiros diversos.  

 

Outro ponto marcante dessas inovações é seu caráter participativo. A troca de 

experiências e os aprendizados com o processo são constantes. A diversidade de 
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conhecimentos e a variedade de formas de participação contribuem para o sucesso 

dos empreendimentos e aumentam de forma substancial seu caráter inovador. 

 

As iniciativas utilizam de conhecimentos variados, de áreas não necessariamente 

relacionadas ao seu objeto de atuação, para criar novas combinações e novos usos 

de técnicas que resultem nas soluções desejadas. Dessa forma, as inovações 

sociais caracterizam-se como processos de mudanças de comportamento em 

detrimento de mudanças tecnológicas. Utilizam-se das técnicas, contudo 

resignificadas, para o atendimento de demandas imediatas. Nesse sentido, Manzini 

afirma que: 

 
A maioria dos casos promissores que destacamos utiliza tecnologias 
"comuns" (ou o que é considerado "comum" em muitos países). 
Frequentemente, porém, geram um novo tipo de sistema a partir de 
produtos e serviços comumente disponíveis no mercado. (2008, p. 
66) 

  

Nesse sentido, a criatividade, a abertura para a experimentação, o foco no resultado 

e a colaboração, fazem parte das iniciativas de inovação social. Tudo isso associado 

a uma vontade muito grande de superar um desafio social, sempre de uma forma 

possível, real e compatível com os saberes e os fazeres do grupo.   

 

Essa postura ativa no enfrentamento de problemas sociais, o esforço em trabalhar 

em prol da justiça social, da transformação do mundo pelos sujeitos a partir da 

busca pela satisfação das necessidades coletivas são características do ser 

autônomo. Está aí a emancipação à ideologia do consumo e da competitividade que 

foi apresentada anteriormente.  

 

Entender essa relação entre as inovações sociais e o desenvolvimento da 

autonomia é fundamental para o desenvolvimento desta pesquisa, pois buscamos 

contribuir com a construção da autonomia dos jovens desenvolvendo soluções para 

desafios sociais por meio do design. Nesse sentido, considera-se aqui que o uso do 

design pode potencializar inovações sociais existentes, aumentando seu impacto, 

bem como colaborar com o surgimento de novas.   
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2.3 Design e inovação social 
 

Para o designer e pesquisador Ezio Manzini (2008), a transição rumo à 

sustentabilidade será feita por meio de um processo de aprendizagem social, no 

qual as pessoas aprenderão gradativamente a viver melhor, diminuindo seus 

padrões de consumo e regenerando a qualidade do ecossistema global e dos 

contextos locais onde vivem. 

 

Para o referido autor, a função primária do design é melhorar a qualidade do mundo. 

Nessa perspectiva, os designers podem colaborar com esse processo de transição. 

Para Manzini (2008), os designers são os agentes da sociedade que mais lidam com 

as interações das pessoas com seus artefatos, e essas interações com as 

expectativas de bem-estar a elas associadas, que devem necessariamente mudar.  

 

Ele considera que designers possuem os instrumentos para operar sobre a 

qualidade das coisas e sua aceitabilidade e, portanto, sobre a atração que novos 

cenários de bem-estar possam porventura exercer. Seu papel específico na 

transição que nos aguarda é oferecer novas soluções a problemas, e propor seus 

cenários como tema em processos de discussão social (MANZINI, 2008, p.16). 

 

Para os pesquisadores Paulo Souza e Ana Beatriz Simon Factum (2009) os 

designers comprometidos com o desenvolvimento de soluções para os sistemas 

humanos, para melhoria da qualidade de vida na sociedade, podem promover 

valores capazes de influenciar o modo de vida das pessoas. Os autores afirmam 

que: 

 
Considerando o fato do principal objetivo do design ser a resolver 
problemas complexos por meio do planejamento de alternativas e 
formulação de “melhores modos de fazer”, espera-se que os 
designers migrem de um domínio exclusivo de prospecção de 
objetos materiais para o desenvolvimento de soluções para sistemas 
humanos e ambientes naturais, incluindo a melhoria da qualidade de 
vida em sociedade, entendendo o design como um conjunto de 
estratégias voltadas para criação de interfaces humanas em 
processos tecnológicos. Nesta perspectiva, o resultado do design 
pode promover novos valores que, de forma abrangente, influenciam 
o modo de vida das pessoas e as formas de obtenção de satisfação. 
(SOUZA e FACTUM, 2009, p.126 e 127) 
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Nessa perspectiva, podemos entender que o design, por meio de suas metodologias 

e práticas, pode contribuir no entendimento da realidade e no desenvolvimento de 

soluções para os problemas relacionados a cada contexto social, influenciando a 

construção de melhores relações entre as pessoas, seus modos de vida e suas 

necessidades de bem-estar.  

 

A capacidade analítica e propositiva encontrada nas práticas de design auxilia a 

identificação qualificada de problemas e a construção de soluções específicas e 

condizentes com a diversidade de exigências de sustentabilidade.  

 

Projetar a partir de critérios sustentáveis bem estruturados, que se relacionam 

sistematicamente com outros elementos do processo de desenvolvimento de 

determinada solução, é uma das qualidades encontradas em projetos de design. 

Nesse sentido, Manzini afirma que: 

 
Colocar juntas essas exigências, como já dissemos, implica uma 
considerável habilidade de design: a habilidade de gerar visões de 
um sistema sociotécnico sustentável; organizá-las num sistema 
coerente de produtos e serviços regenerativos, as soluções 
sustentáveis; e comunicar tais visões e sistemas adequadamente 
para que sejam reconhecidos e avaliados por um público 
suficientemente amplo, capaz de aplicá-las efetivamente. (2008, p. 
28) 

 

Para o autor (2008), os projetos que atendem as exigências ou critérios de 

sustentabilidade se caracterizam pela: 

  

• Consistência com os princípios fundamentais: os projetos precisam estar 

baseados em princípios éticos relacionados às pessoas e à sociedade, à 

relação responsável com a natureza, à busca pela justiça social, à promoção 

da participação social, do empoderamento comunitário e valorização da 

diversidade cultural. 

 

• Baixa intensidade de energia e material: os projetos devem buscar a 

ecoeficiência, levando em consideração a qualidade e quantidade de recursos 
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usados para alcançar seu resultado e o completo ciclo de vida dos artefatos 

relacionados. 

 

• Alto potencial regenerativo: refere-se à capacidade da solução em integrar-se 

com seu contexto de uso, aumentando os recursos ambientais e sociais 

disponíveis, dessa forma, restabelecendo e melhorando o estado das coisas. 

 

Para complementar esses pontos, trazemos aqui as características do design 

consciente levantadas por John Thackara (2008, p. 37 e 38). Para o autor, as 

decisões de design devem ser fundamentadas na ética e na responsabilidade: 

 

• Pensar nas consequências das ações antes de promovê-las e levar em 

consideração os sistemas naturais, industriais e culturais que constituem o 

contexto das ações; 

 

• Pensar em fluxos de materiais e energia em todos os sistemas projetados; 

 

• Priorizar o ser humano e não tratá-lo como um mero "fator" em um contexto 

mais amplo; 

 

• Entregar valor às pessoas e não entregar pessoas aos sistemas; 

 

• Tratar o "conteúdo" como algo que se faz, e não algo que se vende; 

 

• Lidar com a diferença cultural, de local e de tempo como valores positivos, 

não como obstáculos; 

 

• Concentrar-se em serviços, não em coisas, e evitar encher o mundo com 

dispositivos sem sentido. 

 

Ao analisar os critérios para sustentabilidade apontados por Manzini, é possível 

fazer uma relação direta com as características do design responsável elencadas 

por Thackara. Como pode ser visto a seguir, Souza e Factum também trazem em 
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seus estudos uma lista dos principais aspectos para atingir valores justos e 

solidários no processo de design (2009, p. 134): 

 

• Desenvolvimento de soluções levando-se em consideração o fato de que as 

pessoas e o respeito ao ambiente são o mais importante valor a ser 

prospectado no desenvolvimento de produtos e serviços, considerando os 

direitos humanos como um relevante caminho para a sustentabilidade; 

 

• O projeto de design deve articular meios e oportunidades para produtores e 

comunidades melhorarem suas condições de vida, incluindo o 

desenvolvimento de alternativas sustentáveis de produção de acordo com as 

normas e legislações internacionais; 

 

• O design deve também ser voltado para a melhoria organizacional e estrutura 

administrativa de cooperativas, promovendo ações de economia solidária e 

comércio justo; 

 

• A tomada de decisões e a formulação de ideias devem ser conduzidas de 

modo coletivo em processo participativo, centrado na troca de experiências e 

conhecimentos entre especialistas e leigos; 

 

• O desenvolvimento de produtos e serviços deve promover relações de longo 

prazo entre produtores e consumidores finais; 

 

• Deve-se priorizar soluções locais e pragmáticas no projeto de design; 

 

• Design Participativo significa: nada é imposto; tudo é proposto. 

 

Ao buscar contemplar os critérios para sustentabilidade sugeridos por Manzini 

(2008), as características do design consciente levantadas por Thackara (2008) e os 

principais aspectos para um processo de design justo e solidário identificados por 

Souza e Factum (2009), os designers podem assumir o papel de orientadores 



54 
 

 
 

estratégicos na mudança para um mundo sustentável, desencadeando, fortalecendo 

e aumentando o impacto de processos de inovação social.  

 

Nesse contexto de projetos alinhados com os princípios de sustentabilidade e 

inovação social, Manzini (2008) sugere alguns passos para o desenvolvimento de 

novas soluções por meio do design. Destacamos aqui os seguintes: 

 

• Mudar o centro de interesse das coisas para os resultados, focando o tipo de 

satisfação que a solução pretende proporcionar; 

 

• Buscar soluções alternativas, fazendo diferentes combinações possíveis de 

produtos, serviços, conhecimentos, habilidades organizacionais e papéis 

desempenhados pelos atores envolvidos; 

 

• Avaliar e comparar várias soluções alternativas - utilizar um conjunto 

apropriado de critérios para avaliar a efetiva conveniência econômica, social e 

ambiental das alternativas identificadas; 

 

• Planejar um processo que contenha dois movimentos: promover 

convergências entre as empresas e os atores sociais envolvidos na 

realização da solução escolhida e conectá-los aos produtos, serviços e 

conhecimento que irão compor a solução. 

 

Ao propor esses pontos, Manzini (2008, p. 29) considera que "pensar em termos de 

soluções é uma precondição para conceber e realizar sistemas sustentáveis". É 

preciso retirar o foco do desenvolvimento de objetos ou produtos e colocá-la na 

necessidade que será atendida com a solução projetada. Por exemplo, ao invés de 

projetar uma máquina de lavar roupas (objeto, produto) busca-se nesse tipo de 

abordagem criar soluções para ter roupas limpas (resultado, necessidade atendida). 

 

Os projetos que são conduzidos focados nas soluções, e não nos objetos, criam 

melhores condições para que os participantes - designers e grupo de atores 

envolvidos - pensem de forma mais ampla nas diversas possibilidades de ações que 
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podem ser realizadas. Além disso, é possível identificar pontos de intervenção mais 

estratégicos e também quais atores do sistema podem ser articulados ou acionados 

para o desenvolvimento de soluções com maior impacto social.  

 

A partir dessa consideração, identifica-se como desafio para os designers que se 

comprometem com projetos de inovação social a busca constante pelo pensamento 

sistêmico. Sobre essa questão, Souza e Factum afirmam que: 

 
Existe uma necessidade imediata de se migrar da abordagem 
tradicional do design, voltada unicamente para uma intervenção 
direta no problema de projeto, para uma atuação sistêmica, 
compreendendo o problema sob diferentes óticas, levando em 
consideração as visões de todos os atores envolvidos e o 
conhecimento não-acadêmico na prospecção de soluções de design. 
(SOUZA e FACTUM, 2009, p.131) 

 

Buscar a variedade de visões sobre as situações, os conhecimentos diversos dos 

envolvidos no problema e o grande número de técnicas que podem ser combinadas 

para conduzir os projetos são fundamentais para o seu sucesso. Essa abordagem é 

característica do pensamento sistêmico e, por isso, desenvolvê-lo passa a ser um 

dos desafios dos designers que buscam colaborar com o desenvolvimento de 

sistemas sustentáveis.  

 

Sobre os sistemas complexos, Thackara afirma que: 

 
Sistemas complexos são moldados por todas as pessoas que os 
utilizam e, nessa nova era de inovação colaborativa, os designers 
estão tendo de evoluir de autores individuais de objetos, ou 
construções, a facilitadores da mudança entre grandes grupos de 
pessoas. (2008, p.36) 

 

Nessa afirmação, percebemos a importância do envolvimento das pessoas no 

desenvolvimento das soluções. Já que os sistemas complexos são a representação 

do uso que as pessoas fazem dele, para mudar um sistema é preciso também que 

as pessoas mudem.  

 

Este pensamento é encontrado nos estudos de Tony Fry (2011). Ele afirma que para 

construirmos um mundo sustentável, os primeiros a se transformarem devem ser as 
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pessoas. Seu discurso parte para o questionamento do próprio ser humano, suas 

necessidades, comportamentos e atitudes. As pessoas fazem parte da estrutura que 

deve ser mudada e, enquanto isso não for prioridade, poucos resultados serão 

alcançados. 

 

O autor acredita que o design não proporcionará a reconstrução por meio de 

procedimentos técnicos. A solução não é um objeto criado a partir de matéria prima 

renovável, que gera pouco impacto ambiental em sua produção, e que seja 

considerado limpo. Essa mudança material só ocorrerá quando as pessoas 

passarem a desejá-la, quando isso for buscado em detrimento do que é buscado 

hoje. Nessa perspectiva, ele questiona o entendimento das necessidades que temos 

hoje e que nos condicionam a estilos de vida responsáveis pelos danos ambientais e 

sociais ao planeta (FRY, 2009). 

 

Para promover a mudança a partir das pessoas é fundamental garantir a 

participação ativa delas nos processos de mudança. Nesse sentido, Souza e Factum 

sugerem a utilização do design participativo, que pode ser entendido como: 

 
Um método construído a partir do exercício da democracia na 
tomada de decisões, agindo diretamente nas particularidades de 
confluências das pessoas, instituições, culturas e economias, por 
meio do intercâmbio de conhecimento de especialistas e leigos, 
adicionando significativa ressonância cultural às soluções de design. 
(2009, p. 131) 

 

É importante ressaltar que a participação dos envolvidos na situação deve 

contemplar todo o processo, em especial os de tomada de decisões sobre 

encaminhamentos das ações. Não se deve dedicar apenas atividades operacionais 

para os participantes, questões que já estejam pensadas e decididas. A colaboração 

dos designers é a de facilitar os processos de desenvolvimento das soluções, não 

defini-los. Sobre essa questão, Thackara (2008, p. 125) afirma que “o serviço mais 

valioso que os artistas e designers podem prestar a uma localidade pode ser, [...] 

ajudá-la a desenvolver uma visão cultural compartilhada do futuro, mas não definir 

esse futuro para ela”.  

 



57 
 

 
 

Essa perspectiva do design, pautada no respeito ao saber e a colaboração do outro, 

quando usada no apoio às pessoas para a criação de soluções para os problemas 

sociais que enfrentam, colabora também com o desenvolvimento da autonomia dos 

indivíduos que participam do processo. Souza e Factum consideram ainda que a 

promoção da participação dos atores sociais abre espaço para soluções mais 

criativas: 

 
As inter-relações entre designers e outros atores não-acadêmicos, 
com base em princípios de cooperação e empoderamento de 
comunidades e seus valores culturais pode produzir novos 
patamares de criatividade e estética, de modo a desenvolver 
processos produtivos e produzir conhecimentos além do paradigma 
científico atual. (SOUZA e FACTUM, 2009, p.134) 

 

A participação dos diferentes atores permite o desenvolvimento do pensamento 

sistêmico ao abrir espaço para a construção de visões compartilhadas sobre o 

contexto trabalhado e sobre as possibilidades de ações a serem realizadas para 

contemplar o objetivo do projeto. Trabalhar junto, portanto, é uma condição para 

essa abordagem de design que estamos discutindo. Sobre esse aspecto, Thackara 

considera que: 

 
Precisamos pensar, relacionar, agir e acionar processos com 
sensibilidade. Precisamos promover novas relações fora das nossas 
zonas de conforto, aprender novas formas de colaborar e conduzir 
projetos, melhorar a capacidade de todos os cidadãos de se envolver 
em um diálogo significativo sobre seu ambiente e contexto e 
promover novos relacionamentos entre pessoas que fazem as coisas 
e pessoas que as utilizam. O 'nós' nesse contexto é importante. 
(THACKARA, 2008, p. 39) 

 

O autor ainda afirma que: 

 
“Entre os fatores de sucesso dos projetos de design para localidades, 
os mais importantes são um contexto do mundo real; uma orientação 
para os serviços; um requisito de conectar os participantes em novas 
combinações e explorar os efeitos da rede de relacionamentos; e, 
acima de tudo, uma insistência em que o trabalho em equipe inclua 
pessoal local e garanta, sempre que possível, que o conhecimento 
especializado desenvolvido seja disponibilizado localmente após o 
fim do projeto.” (Thackara, 2008, p. 124) 
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A partir dessas colocações, identifica-se que o trabalho colaborativo, focado na 

participação das pessoas da localidade que se relacionam diretamente com as 

situações trabalhadas, precisa ser garantido para alcançar resultados significativos. 

Souza e Factum, sobre esse aspecto, concluem que: 

 
Todos os atores de um empreendimento justo e solidário contribuem 
para o objetivo final de qualidade de vida, ajudando decisivamente a 
promover soluções de design que efetivamente representam um 
caminho positivo para a consolidação de um mundo sustentável. 
(SOUZA e FACTUM, 2009, p.134) 

 

A consolidação de um mundo sustentável perpassa pelo entendimento e aplicação 

das questões discutidas até aqui no desenvolvimento de soluções para desafios 

sociais por meio do design. Os profissionais da área que se comprometerem com as 

questões aqui levantadas, certamente, estarão contribuindo com a mudança para 

um mundo com justiça social, onde os indivíduos são sujeitos de sua própria história, 

exercendo assim sua autonomia. 

 

Acreditamos que os valores e competências desenvolvidas pelos designers podem 

ser aprendidos por todos, garantindo assim, para as pessoas, mais possibilidades de 

transformação da realidade por meio do desenvolvimento de projetos que visem à 

satisfação de necessidades sociais.  
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CAPITULO III 
__________________________________________________________ 
Contribuições do design para o desenvolvimento da autonomia 
 

 

Neste capítulo da dissertação é apresentada a visão de Paulo Freire sobre a 

concepção tradicional da educação. Essa revisão sobre o olhar do educador é feita 

para compreender que tipo de formação educacional é oferecida às pessoas 

atualmente, e assim identificar o que deve ser feito na perspectiva de um ensino 

emancipatório, que colabore com o desenvolvimento da autonomia das pessoas. 

 

Em seguida, busca-se relacionar e compreender os valores que podem ser 

desenvolvidos pelas pessoas a partir experiências educativas de design. São 

apresentados também, os resultados que esse ensino alcança com crianças e 

adolescentes e as razões para seu uso. 

 

3.1 A educação bancária segundo Paulo Freire 
 

Para Paulo Freire a educação só é possível porque o homem é incompleto e sabe 

dessa sua incompletude. Essa consciência de ser inacabado o provoca a buscar 

novos conhecimentos e assim a desenvolver-se no mundo. "É na inconclusão do 

ser, que se reconhece como tal, que se funda a educação como processo 

permanente. Mulheres e homens se tornam educáveis na medida em que se 

reconhecem inacabados" (1996, p.58). 

 

Nesse sentido, cabe uma análise do tipo de educação que é oferecida às pessoas 

em seu processo de desenvolvimento e busca pelo que falta em sua incompletude 

consciente. 

 

Para Freire (2013), ao olhar para as escolas, ao analisar as relações educador-

educandos, percebe-se com clareza uma característica marcante: essas relações 

são fundamentalmente narradoras, dissertadoras. Narra-se conteúdos para outras 
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pessoas dentro das salas de aula, criando uma relação passiva, na qual um sujeito, 

o narrador, transmite conteúdos para ouvintes, os educandos. 

 

Essa análise é percebida sem dificuldade nos mais diversos contextos educacionais. 

A educação nas escolas é pautada primeiramente no conteúdo a ser passado para 

os estudantes em detrimento do seu desenvolvimento enquanto ser social. Isso se 

evidencia ao visualizar a quantidade de conteúdos divididos nas disciplinas durante 

o ano letivo, e na postura de professores que precisam fazer aulas corridas, em 

pouco tempo, bloqueando espaço para o diálogo ou reflexão sobre o que está sendo 

feito.  

 

Sobre essa questão, Edgar Morin afirma que os sistemas de ensino "provocam a 

disjunção entre as humanidades e as ciências, assim como a separação da ciência 

em disciplinas hiperespecializadas, fechadas em si mesmas." (2000, p.40). Dessa 

forma a realidade é vista também de forma fragmentada, e os problemas globais e 

fundamentais acabam ficando de fora das disciplinas, comprometendo a capacidade 

de contextualizar dos educandos. Ele aponta ainda que: 

 
Nestas condições, as mentes formadas pelas disciplinas perdem 
suas aptidões naturais para contextualizar os saberes, do mesmo 
modo que para integrá-los em seus conjuntos naturais. O 
enfraquecimento da percepção do global conduz ao enfraquecimento 
da responsabilidade (cada qual tende a ser responsável apenas por 
sua tarefa especializada), assim como ao enfraquecimento da 
solidariedade (cada qual não mais sente os vínculos com seus 
concidadãos). (MORIN, 2000, p. 40 e 41) 

 

Esse tipo de ensino impede a percepção do global. Ele provoca efeitos negativos 

para o desenvolvimento das pessoas, pois as situações e os problemas que elas 

vivem não são compartimentados. Ao contrário, são contextualizados, são formados 

por diversos fatores e podem ter efeitos variados que precisam ser considerados no 

processo de tomada de decisão. Dividir a realidade em disciplinas desconexas com 

o mundo esvazia o significado do que se aprende. Nesse ponto, Freire afirma que:  

 
O educador aparece como seu indiscutível agente, como seu real 
sujeito, cuja tarefa indeclinável é 'encher' os educandos de conteúdo 
de sua narração. Conteúdos que são retalhos da realidade 
desconectados da totalidade em que se engendram e em cuja a 
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visão ganhariam significação. A palavra, nestas dissertações, se 
esvazia da dimensão concreta que devia ter o se transforma em 
palavra oca, em verbosidade alienada e alienante. (2013, p.80)  

 

Retalhar os conteúdos e desconectá-los da realidade enfraquece sua análise crítica, 

condicionando os indivíduos ao não pensarem e, ao fazer isso, como citado acima, 

perde-se a concretude da palavra, deixando-a oca e alienadora. Nesse tipo de 

relação, a sonoridade da palavra, sua memorização, é mais valorizada do que seu 

significado e sua capacidade de construção de novos conhecimentos, visões e 

posturas perante sua existência com o mundo. Nesse ponto, o educador afirma que: 

 
Uma das características desta educação dissertadora é a 
'sonoridade' da palavra e não sua força transformadora. Quatro 
vezes quatro, dezesseis; Pará, capital Belém, que o educando fixa, 
memoriza, repete, sem perceber o que realmente significa quatro 
vezes quatro. O que verdadeiramente significa capital, na afirmação, 
Pará, capital Belém. (FREIRE, 2013, p.80)  

 

Essa postura narradora privilegia a memorização mecânica de conteúdos em 

detrimento do entendimento do sentido das coisas. Nesse modelo educacional, os 

educandos são transformados em "vasilhas", em "depósitos" que são "enchidos" 

pelos educadores. A qualidade da educação é medida a partir da quantidade de 

conteúdo que é depositado nos educandos. Ainda considera que, nessa perspectiva, 

quanto mais os educandos se deixam docilmente 'encher', melhores educados são. 

 

Nas escolas, de forma geral, os estudantes que não se identificam com a forma e 

com os conteúdos que os educadores tentam "depositar" neles, são considerados 

rebeldes, mal educados. De forma geral, são excluídos do restante do grupo das 

mais variadas formas ou, como pode ser visto atualmente, muitos são medicados 

para se tornarem dóceis e apáticos. 

 

Essa concepção da educação, à qual Freire faz a crítica, é definida como "bancária". 

Nela, "a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os 

depósitos, guardá-los e arquivá-los. Margem para serem colecionadores ou 

fichadores das coisas que arquivam" (2013, p. 80 e 81). Ele sinaliza que, nessa 

visão educacional, o educador ao invés de comunicar-se com os educandos, faz 
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"comunicados", depósitos que os educandos recebem, memorizam e repetem 

pacientemente. 

 

Essa visão educacional é fundada no entendimento de que o saber é doado pelos 

que se julgam sábios aos que não sabem nada, os educandos. Ele afirma que a 

educação bancária é baseada em uma das manifestações da ideologia da opressão, 

"a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da 

ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no outro" (FREIRE, 2013, p.81). 

 

O educador (2013) afirma que a divisão entre os que sabem e os que não sabem, 

nega a educação e o conhecimento como processo de busca. A segregação e 

definição do espaço de cada indivíduo dentro do contexto social reduzem a 

possibilidade da ação emancipatória, do desenvolvimento de uma consciência crítica 

que resulta na inserção das pessoas no mundo como transformadoras. 

 
Na medida em que a visão bancária anula o poder criador dos 
educandos ou o minimiza, estimulando sua ingenuidade e não sua 
criticidade, satisfaz os interesses dos opressores: para estes o 
fundamental não é o desnudamento do mundo, a sua transformação. 
(FREIRE, 2013, p.83)  

 

Essa análise nos remete à reflexão de que esse tipo de visão da educação não 

existe por acaso. Ela está a serviço dos que se beneficiam dessa situação, dos que 

não querem o diálogo, o questionamento, a construção conjunta, a ação pela 

mudança que certamente os tiraria de suas zonas de conforto e privilégio, mantidas 

à custa dos que são oprimidos.  

 

Nesse ponto, o filósofo britânico John Tackara7 afirma que os sistemas de educação 

parecem "um modelo de comando e controle, baseados em longas listas de novas 

habilidades que os políticos e empresas acham que todos nós precisamos." (2008, 

p.188). Ele aprofunda essa reflexão ao analisar o tipo de aprendizado que é ofertado 

pelos governos, em busca de atender a interesses corporativos, e o qual é 

necessário para um processo de mudança social. 

 

                                                 
7 Diretor geral do Design Analysis International e de pesquisa do Royal College of Art.  
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Há um profundo descompasso entre o tipo de aprendizado envolvido 
na sustentabilidade e o que os governos querem que nós 
aprendamos para atender às necessidades de curto prazo dos 
empregadores. Os governos estão alocando o grosso dos novos 
recursos a instituições que 'cooperam com os negócios', mas essa 
política exclui todo o pensamento inovador. A educação deveria dizer 
mais respeito do que a produtividade. (TACKARA, 2008, p.186 e 
187) 

 

Percebe-se nesse posicionamento, a relação direta entre a abordagem bancária da 

educação e a busca pela produtividade. Quando mais se deposita, memoriza e 

reproduz o que se torna cheio, melhor para os interesses dos empregadores. Essa 

visão educacional é nociva para o desenvolvimento humano, para criar condições 

para que as pessoas se emancipem. Freire (1996, p.33) pontua que "transformar a 

experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de 

fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter formador".  

 

Ainda sobre a relação educador-educando, na abordagem bancária da educação, 

Freire (2013) alerta que os grandes "arquivados" são os homens, pois, na inércia, na 

não-busca pelo novo, e na falta do entendimento concreto do que são e como vivem, 

os homens não podem ser autônomos.  

 
Educador e educandos se arquivam na medida em que, nesta 
distorcida visão da educação, não há criatividade, não há 
transformação, não há saber. Só existe saber na invenção, na 
reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os 
homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros. (FREIRE, 
2013, p.81) 

 

A inquietação, a busca, a criatividade, a reinvenção do que está posto, são 

fundamentais para o desenvolvimento da autonomia, do estar no mundo enquanto 

sujeito de sua transformação. Essas características, que se consolidam em posturas 

diante do mundo, com o mundo e com as outras pessoas, podem ser desenvolvidas 

por meio do design.  
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3.2 Os valores aprendidos com design e sua contribuição para o 
desenvolvimento da autonomia 

  

Como já sinalizado, a mudança em direção a um mundo com justiça social 

acontecerá por meio de um processo de aprendizagem social, largamente difuso no 

qual as pessoas construirão, a partir de erros e acertos, alternativas para viver bem 

regenerando a qualidade dos contextos locais onde vivem (MANZINI, 2008). 

 

Nesse contexto, os valores desenvolvidos a partir do aprendizado e do trabalho com 

design podem colaborar com a aceleração desse processo de mudança por meio da 

criação de novas oportunidades de desenvolvimento de soluções para os diversos 

problemas enfrentados pela humanidade. O uso do design pode contribuir também 

com o aumento do impacto das ações de inovação social que estejam em 

andamento ao possibilitar a qualificação dos processos e dos resultados dessas 

iniciativas. 

 

Segundo Fontoura:  

 
Solucionar problemas é uma atividade reconhecida como um valioso 
caminho para o ensino e para a aprendizagem e pode ser aplicada 
em diversas áreas curriculares. As atividades de design possuem 
potencial para a utilização das habilidades de solucionar problemas, 
bem como desenvolver estratégias e propiciar oportunidades para a 
criação de novos problemas. (2002, p.146) 

  

As habilidades de criar soluções para problemas têm grande valor nesse processo 

de aprendizagem social, na medida em que, ao se apropriar delas, os indivíduos se 

reconhecem capazes de enfrentar qualquer desafio social. Essa postura é 

característica dos que buscam a construção de sua autonomia, dos que estão no 

mundo enquanto sujeitos de sua transformação. 

 

Considerando isso, é fundamental pensar e propor novas formas dos indivíduos 

educarem-se, uns aos outros, e com os outros, para que a construção de um mundo 

com justiça social se realize com maior velocidade e consistência. Nesse sentido, 
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Thackara sugere que "precisamos pensar na educação como um sistema aberto 

cuja a inteligência é distribuída e compartilhada entre todos os seus participantes" 

(2008, p. 189). 

 

Um ponto essencial para construir essa abertura, é reconhecer que não existe saber 

maior ou menor. O saber é relativo. Não existem os que sabem e os que não sabem. 

Freire afirma que "todo saber traz consigo sua própria superação. Portanto, não há 

saber nem ignorância absoluta: há somente uma relativização do saber ou da 

ignorância" (1979, p.29). Cada indivíduo, com suas experiências, sabe algo que 

outro não sabe, e a partir do momento que consideramos importante o saber relativo 

do outro, é possível compartilhar o processo de construção da mudança. 

 

O respeito e valorização do outro fazem parte da construção conjunta de 

conhecimentos, do desenvolvimento de soluções para desafios sociais. Fazem parte 

do trabalho coletivo em prol do bem comum. A responsabilidade pela mudança, pela 

construção de novas formas de viver, não é apenas de um indivíduo. Ela se constrói 

de forma coletiva, por aqueles que a escolheram, a partir do momento que 

despertaram para sua necessidade. 

 

No desenvolvimento de ações colaborativas, saber trabalhar em equipe é 

fundamental e essa habilidade pode ser construída por meio do design. Os projetos 

de design podem ser desenvolvidos por diversas pessoas, com seus saberes e 

potencialidades específicas, que contribuem significativamente com o sucesso da 

solução projetada. Fontoura destaca que: 

 
As atividades de design promovem liberdade de ação para a criança 
trabalhar individualmente e ou coletivamente. Os aprendizados não 
ocorrem num “vazio social” ou fora de um contexto. Eles sofrem 
influências do meio social. Mais do que qualquer outro tipo de 
atividade, as de design envolvem as crianças no trabalho coletivo, no 
compartilhamento de idéias e opiniões e no desenvolvimento de 
habilidades para trabalhar em grupos. (2002, p.145) 

 

Nesse trabalho coletivo, é importante que sejam criadas condições para que os 

saberes e vontades de todos envolvidos no contexto se manifestem, construindo 

novos conhecimentos para todos, a partir do diálogo participativo e edificante. Isso 
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resulta no desenvolvimento de comportamentos cooperativos, pautados no respeito 

ao próximo. Nessa questão, Fontoura contribui com a seguinte afirmação:   

 
As atividades de design promovem a cooperação, a socialização e a 
valorização humana. A solução de problemas em grupos encoraja o 
desenvolvimento de comportamentos sociais, incluindo a habilidade 
de negociar, comunicar, guiar e ser guiado. As crianças aprendem 
valores éticos e morais pelo reconhecimento e atendimento das 
necessidades e desejos humanos, e pelo exercício de compartilhar 
com as demais, as idéias a respeito do que é ou não apropriado e 
efetivo para a solução do problema. (2002, p.145) 

 

O desenvolvimento das habilidades de negociar, comunicar, guiar e ser guiado são 

fundamentais para o bom relacionamento com as pessoas, em especial em grupos 

de trabalho. Esses valores são úteis para lidar com situações complexas, para 

mediação de grupos, no diálogo com desconhecidos. Também colaboram com o 

acesso a novos espaços e a novas pessoas que podem contribuir com os trabalhos 

desenvolvidos. 

 

A partir do momento em que se abre espaço para as pessoas colocarem suas 

inquietações, histórias e experiências, criando conexões entre as informações, 

conteúdos e vivências, ou quando são provocados a refletirem sobre o que são, o 

que fazem e o que aprendem no mundo, num exercício de contextualização 

constante, o processo educativo passa a ter mais significado, e assim passa a ser 

mais valorizado e interessante. Segundo Fontoura: 

 
As atividades de design promovem o engajamento da criança e as 
motivam através das experiências de aprendizado. As atividades de 
design integram vários interesses e habilidades através do 
desenvolvimento de projetos e tarefas. Estas experiências mudam e 
instigam novas experiências de aprendizado. Fazem emergir nas 
crianças estilos pessoais de aprender a partir das experiências 
promovidas. (2002, p. 144) 

 

Identificar o sentido do que se faz aumenta a motivação para realização da ação, 

pois é possível ver a aplicação do conhecimento em contextos reais, concretos. A 

conexão com o mundo real é fundamental para que sejam feitas as ligações entre os 

saberes, oportunizando a construção de novos. Segundo Morin (2000, p.36), "o 

conhecimento das informações ou dos dados isolados é insuficiente. É preciso situar 
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as informações e os dados em seu contexto para que adquiram sentido". O processo 

educativo contextualizado passa a ser percebido como importante. Thackara afirma 

que:  

 
O aprendizado ativo ocorre quando participamos de projetos que 
tenham significado para nós e nos envolvemos com o mundo real. 
Precisamos acreditar que a tarefa que estamos prestes a realizar 
seja importante e significativa. (2008, p.194) 

 

A partir dessa consideração é possível fazer uma conexão entre a geração de 

sentido e as atividades de design. Analisar contextos em busca de informações e 

dados significativos para a realização de ações é parte do processo de trabalho dos 

designers. Por isso, apresentar o design como possibilidade de trabalho com jovens 

é um caminho para a geração de sentido ao que está sendo realizado. Segundo 

Fontoura: 

 
As atividades de design encorajam as crianças e jovens à 
manipularem problemas em contextos reais, importantes e 
significativos para elas. Estas atividades intrinsecamente, apelam 
para o desenvolvimento de diversas habilidades em situações de 
aprendizado estimulantes e relevantes. São experiências excitantes 
que criam situações ideais para o desenvolvimento do senso de 
apropriação de conhecimentos e motivação para o aprendizado. 
(2002, p. 146) 

 

Essa afirmação sustenta a proposta do uso do design como instrumento de geração 

de significado para ações desenvolvidas por crianças e adolescentes, além de ser 

uma alternativa para despertar o interesse para o aprendizado. Ao contextualizar de 

forma aberta e compartilhada os conhecimentos, cria-se condições para o 

desenvolvimento da autonomia dos educandos. Fontoura ainda considera que com o 

design: 

 
As crianças aprendem num processo ativo. Elas aprendem fazendo e 
falando sobre o que foi feito. As atividades de design propiciam 
amplas oportunidades para isto desde que envolvam a criança na 
solução prática de problemas. São atividades que desenvolvem 
habilidades cognitivas e de manipulação e podem auxiliar a criança 
na compreensão do mundo ao seu redor. (2002, p.145) 
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Além dessa possibilidade de compreender melhor o mundo, de criar significado ao 

que é feito dentro de processos educativos, resultando numa maior motivação ao 

aprendizado, o design pode contribuir com o desenvolvimento de diversos outros 

valores quando ensinado a adolescentes ou a qualquer pessoa. Um deles é o 

pensamento sistêmico, que é defendido por Rafael Cardoso como fundamental para 

enfrentar os desafios do mundo complexo.  

 
A maior e mais importante contribuição que o design tem a fazer para 
equacionar os desafios do nosso mundo complexo é o pensamento 
sistêmico. Poucas áreas estão habituadas a considerar os problemas 
de modo tão integrado e comunicante. (CARDOSO, 2012, p.243) 

 

A busca pela visualização ampla, integrada e conectada do contexto investigado, é 

parte do processo de desenvolvimento de uma solução a partir da perspectiva do 

design. Ao buscar a visão do todo, os designers podem conectar saberes, disciplinas 

e atores que se interligam e colaboram entre si no projeto de uma solução que 

resolva o problema trabalhado.  

 

Pensar de forma sistêmica também permite a percepção das diversas nuances de 

interferência de um fator em um sistema ou situação problemática, abrindo campo 

de análise sobre qual ponto, ou pontos, deve se concentrar a atenção para 

resolução do desafio projetual. Além disso, é possível visualizar com mais clareza 

quais recursos humanos ou materiais podem ser acionados ou usados para compor 

uma determinada solução.  

 

Morin considera que "o todo tem qualidades ou propriedades que não são 

encontradas nas partes, se estas estiverem isoladas umas das outras, e certas 

qualidades ou propriedades das partes podem ser inibidas pelas restrições 

provenientes do todo." (2000, p.37). Por isso, o pensamento sistêmico, que tem 

como característica a análise do todo, das partes e das conexões entre elas, é um 

valor fundamental para aqueles que querem estar no mundo como sujeitos de sua 

transformação.  

 

Rafael Cardoso (2012) indica que outro valor positivo do design é a inventividade de 

linguagem. Para ele, todo trabalho de design utiliza a conjugação de linguagens 
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visuais ou plásticas e os melhores projetos são os que usam essas formas de 

expressão de forma criativa e inovadora. 

 

Nesse sentido, o desenvolvimento da criatividade é possível a partir do contato com 

a criação plástica, formal ou visual. Experiências como a de desenhar, fotografar, ou 

de desenvolver trabalhos manuais característicos dos processos de prototipagem 

não industriais, contribuem para ampliação da criatividade e consequentemente da 

capacidade propositiva e projetiva no processo de desenvolvimento de soluções por 

meio do design.  

 

Sobre esse tema, Fontoura assegura que a educação através do design:  
 

Desenvolve a criatividade e o pensamento inovador nas crianças 
pois, ao desmontar e montar, ao conceber e construir objetos, elas 
se deparam com inúmeras situações onde, além do raciocínio lógico, 
o pensamento divergente é fundamental para a solução dos 
problemas. (2002, p. 278) 

 

Boas soluções de design têm como características marcantes, combinações 

inusitadas de processos produtivos ou de materiais, aproveitamento e adaptação de 

soluções de outros projetos para atender necessidades de contextos específicos, 

resignificação da finalidade de objetos ou serviços criando novas formas de uso. 

Essas características estão relacionadas com a inventividade de linguagem, com a 

criatividade, e são muito úteis no desenvolvimento de projetos para desafios sociais. 

Logo, colaboram também com a construção da autonomia. 

 

Nesse sentido, Cardoso (2012) conclui que o design é um campo destinado à 

objetivação, à construção, à materialização de ideias, e a possibilidade de criar 

novas formas de solucionar problemas está intimamente ligada à inventividade de 

linguagem.   

 

Acreditamos que esses valores são fundamentais para o desenvolvimento da 

autonomia dos indivíduos, e pudemos ver que por meio do design é possível 

desenvolvê-los. Muitos deles são encontrados nos grupos de pessoas que estão 
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inseridos em processos de inovação social, como foi apresentado e discutido no 

segundo capítulo dessa dissertação. 

 

Para finalizar este capítulo buscamos agora relacionar o pensamento pedagógico de 

Paulo Freire com as práticas educativas de design com grupos populares, neste 

caso, dedicando maior atenção aos jovens que fazem parte desses grupos. 

 

3.3 A relação entre o trabalho do designer educador e o pensamento 
pedagógico de Paulo Freire 
 

Considerando o objetivo dessa pesquisa, que é compreender como o ensino do 

design pode contribuir com o desenvolvimento da autonomia de jovens, a partir de 

sua utilização no desenvolvimento de soluções para desafios sociais é importante 

discutir os fundamentos que devem nortear a relação entre os "designers 

educadores" e o grupo de pessoas que faz parte do trabalho. 

 

Ressaltamos mais uma vez que, para esta pesquisa, o ser autônomo é aquele que 

busca libertar-se, emancipar-se às estruturas opressoras que impedem o poder de 

escolha e de atuação ativa no mundo. Freire (1996) afirma que a presença no 

mundo está relacionada à postura de inserir-se nele, lutando, transformando-o e 

tornando-se sujeito de sua história. Ainda não é autônomo aquele que apenas se 

adapta ao mundo assumindo uma postura passiva e conformada.  

 

Esse entendimento deve ser claro para os designers que buscam colaborar com 

ações emancipatórias. As atividades, posturas e relações com as pessoas devem 

estar alinhadas com esse pensamento para que possam ser reconhecidas pelo 

grupo, e assim possam influenciar com maior propriedade a tomada de consciência 

de todos. 

 

Para isso, é imprescindível desenvolver uma relação de ensino aprendizagem 

horizontal nas aulas, na qual todos os envolvidos aprendem e ensinam uns aos 

outros, a todo instante. Ao ensinar, o educador ao ensinar aprende, e o educando, 

ao aprender, ensina. Freire (1996, p. 23) afirma que "embora diferentes entre si, 
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quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao 

ser formado".  

 

Não existe saber maior ou menor, mais ou menos relevante. Para Freire todo saber 

traz consigo sua própria superação. E assim não existe saber ou ignorância 

absoluta, há somente uma relativização do saber ou da ignorância. Aquele que 

ensina jamais deve ser colocado na posição de ser superior, de quem ensina a 

quem não sabe nada, mas sim na posição humilde de quem colabora com a 

construção de um saber relativo de outros que possuem outro saber relativo. Além 

disso, é fundamental reconhecer quando os educandos sabem mais, e fazer com 

que saibam, também, com humildade (FREIRE, 1979). 

 

O entendimento do saber relativo é fundamental para a manutenção de um diálogo 

aberto, claro e construtivo durante o processo de ensino-aprendizagem. Quando o 

educador acredita na construção da justiça social uma das primeiras atitudes a 

serem tomadas é a de enxergar e tratar o outro como igual. Não cabe atitudes 

desrespeitosas, preconceituosas, ou que venham ferir a integridade moral ou 

intelectual de quem quer que seja. 

 

O designer educador que trabalha com grupo de cantores de hip-hop, ao conversar 

com eles sobre grafite ou dança de rua deve ficar atento para a possibilidade de eles 

apresentarem um conhecimento maior e mais aprofundado sobre esses assuntos do 

que o do educador. O mesmo ocorre com um projeto com um grupo de 

trabalhadores rurais. Em uma conversa sobre plantio, colheita é natural que 

demonstrem um saber muito maior. É nesse sentido que Freire conclui que a 

ignorância e o saber são relativos e não absolutos. 

 

Além disso, é preciso que esses saberes dos educandos sejam respeitados e 

valorizados. Suas histórias, experiências e conhecimentos, fazem parte do seu ser e 

no momento que não são consideradas como algo importante, o indivíduo passa a 

ser desrespeitado. O processo de emancipação, de construção da autonomia, passa 

intrinsecamente pela criação de espaços onde as pessoas podem se colocar, ter voz 

e possibilidade de ação, sem repressões ou privações por conta daquilo que ela é. 
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Dessa forma, as atividades de design devem garantir o diálogo e a construção de 

conhecimentos e soluções, baseadas nos saberes locais e pessoais dos que fazem 

parte do grupo. 

 

Freire (1996) indica que as experiências que os educandos têm podem se tornar 

temas de atividades. Ele questiona o porquê de não aproveitar, por exemplo, a 

experiência dos estudantes que vivem em áreas da cidade descuidada pelo poder 

público na discussão sobre a poluição dos rios, sobre os lixões, ou sobre o baixo 

nível de bem-estar das pessoas. Por que a diferença de tratamento e de atenção 

entre os bairros ricos em relação aos pobres? Essas são questões enraizadas na 

realidade de muitas pessoas, e que precisam ser pensadas de forma crítica, 

precisam ser entendidas, esmiuçadas para que cada um possa compreender a 

razão de estar dessa forma e também sua parcela de contribuição para a 

manutenção desse quadro ou para sua superação. 

 

Durante os trabalhos, nenhum conhecimento deve ser transferido, e sim construído 

a partir das experiências vivenciadas e dos saberes compartilhados. A transferência 

pressupõe a retirada de um que já tem para outro que nada tem. É um caminho só 

de ida. Contudo, e como já foi pontuado, quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender. Existe uma relação de troca mútua e construção 

coletiva do conhecimento. Portanto, o designer que se dedica a trabalhos que visam 

à emancipação dos indivíduos por meio do desenvolvimento de soluções para 

necessidades sociais, deve entender que ele não é o que sabe, o que decide, o que 

está fazendo uma "intervenção na comunidade", mas sim o que está colaborando 

com a superação de algum problema coletivo.  

 

O termo intervenção é comumente usado em projetos de design em comunidades. 

Contudo, é uma palavra que sugere uma ação de cima para baixo. Sobre esse 

aspecto Abbonízio, em seu estudo sobre as relações do design em grupos de 

artesões, considera que: 

 
Remetendo-se à força que as palavras evocam em seus contextos 
de uso, busca-se um novo conceito para substituir a idéia de 
intervenção. Nem tanto por considerá-la equivocada, mas sim por 
entender que carrega uma conotação verticalizada, onde um 
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intervém em outro, reforçando as assimetrias das relações. Nessa 
proposta, baseada numa relação dialogada entre indivíduos, o papel 
do designer é de atuar com os artesãos e não sobre eles. Logo, 
busca-se um design de colaboração, como aquele que realiza um 
trabalho “em comum com outrem na mesma obra”, que coopera para 
a realização de algo. (2009, p.96) 

 

Esse trabalho colaborativo deve ser seguido de uma reflexão sobre ele. Paulo Freire 

(1996, p.22) afirma que "a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da 

relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blá-blá-blá- e a prática, 

ativismo". 

 

Vivemos em um momento em que é necessário promover mudanças imediatas em 

diversos contextos sociais. Muitas pessoas passam diariamente por dificuldades que 

a produção teórica pouco tem a contribuir com a resolução do problema. São 

necessárias ações práticas que atuem diretamente em cada situação. É na prática 

que a teoria se firma, se modifica e se amplia.  

 

Da mesma forma, a prática sem a teoria perde a possibilidade de reflexão, de 

reavaliação, de repensar o fazer, em busca da qualificação das ações e dos 

resultados. Sem a produção teórica também se limitam as possibilidades de 

descoberta, análise e construção de novos conhecimentos, novos saberes e fazeres 

relacionados aos diversos interesses e necessidades. Sobre isso, Freire (1996, p.38) 

diz que "a prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento 

dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer". Ainda afirma que "na 

formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão 

crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que 

se pode melhorar a próxima prática" (1966, p.39). 

 

Por isso, sugere-se como um compromisso do designer, a busca constante pela 

ação conjunta ao grupo de pessoas trabalhado, mas também a reflexão incisiva 

sobre o que é feito. Além, da busca pelas teorias e conhecimentos existentes sobre 

determinada atividade ou contexto.  

 

O refazer-se a partir da reflexão sobre o que se faz deve ser contínuo, pois, num 

mundo complexo, onde as situações mudam ininterruptamente, a partir das 
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recombinações dos atores e fatores integrantes do sistema, a capacidade de 

reformular práticas e pensamentos a partir do que é percebido torna-se fundamental.  

 

Acreditamos que o pensamento crítico pedagógico de Freire, associado com o 

desenvolvimento das habilidades de design, pode ser uma boa alternativa para 

proporcionar espaços de desenvolvimento da autonomia. 
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CAPITULO IV 
__________________________________________________________ 
Oficina Design do Bem 
 

 

Visando experimentar a relação do ensino do design com o desenvolvimento dos 

jovens, foi proposta a elaboração de uma oficina de design onde tudo que foi 

construído de forma teórica, durante esta pesquisa, pudesse ser colocado em 

prática. Dessa forma, criando condições para a aplicação das constatações do 

estudo, por meio do acompanhamento, avaliação de resultados, registro e 

sistematização do trabalho realizado. 

 

 O conceito de experiência é entendido aqui como um processo de construção do 

conhecimento por parte dos indivíduos e grupos, não estando, portanto, relacionado 

a procedimentos formais de ensino ou a qualquer vinculação com o sentido dado a 

esta palavra pelo método científico. São processos vividos pelas pessoas na sua 

prática cotidiana, dentro dos grupos sociais em que estão inseridas, que serão 

observados durante o período de formação. As experiências produzem 

conhecimentos novos, que são apropriados e retrabalhados pelas pessoas em um 

processo dinâmico. 

 

Para Oscar Jara Holliday (2006), autor do livro Para sistematizar experiências, 

publicado pelo Ministério do Meio Ambiente, as experiências são processos em 

constante mudança e movimento, que se inter-relacionam, com um conjunto de 

fatores objetivos e subjetivos, como as condições do contexto em que se realizam, 

relações e reações dos participantes, situações particulares que podem surgir, 

resultados esperados e inesperados. Para ele, são processos particulares de uma 

prática social dinâmica, complexa e contraditória. 

 

Seguindo uma linha de conceituação bastante similar, a Cartilha de Sistematização 

de Experiências em Economia Solidária, desenvolvida pelo Instituto Marista de 

Solidariedade considera que: 
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“Uma experiência é o resultante de uma sucessão de tentativas, 
erros e acertos. Portanto as experiências podem ter impactos 
positivos ou negativos na vida das pessoas, grupos e organizações. 
Mas em ambos os casos, novas visões e novos saberes são 
acumulados, o que provoca uma realimentação das práticas e das 
escolhas anteriores.” (2009, p.7) 

 

Esse entendimento é importante, pois contempla uma abertura para a mudança e 

para a construção de novas formas de pensar, agir e refazer a experiência sobre 

novos olhares. É fundamental que se tenha como possibilidade o repensar e 

replanejar o trabalho durante o seu período de execução, pois como diz o saber 

popular "o caminho se faz ao caminhar". Considerar a dinâmica, a riqueza das 

experiências, e aproveitá-las ao seu máximo, permite maior possibilidade para ser 

inovador e criativo no desenvolvimento das soluções. 

 

Na oficina, essas soluções surgiram a partir da experiência pessoal de cada jovem 

participante somado às reflexões que fizeram sobre as desigualdades sociais no 

mundo, desde as menores às maiores escalas, desde o que afeta a um indivíduo de 

forma específica até o que afeta toda humanidade.  

 

Nesse sentido, o objetivo da oficina é desenvolver soluções para necessidades 

sociais e coletivas, junto com os jovens, por meio do design, visando colaborar com 

a construção da autonomia e da capacidade de resolverem os problemas que os 

inquietam e os desafiam em seu cotidiano.  

 

Na oficina, é aberto aos jovens, um espaço de escuta, de diálogo, de reflexão e de 

ação para a realização daquilo que sonham para seus bairros, escolas, ruas, casas 

e comunidade. O design aparece como o meio de realização desses sonhos, com o 

propósito de ser uma via de desenvolvimento e exercício da autonomia, 

possibilitando a inserção de cada um no mundo como sujeitos capazes de 

realizarem o que acreditam. É o impulsionador de processos de inovação social e 

emancipação dos indivíduos enquanto protagonistas de sua história. 

 

O nome da oficina foi escolhido com o objetivo de expressar o sentimento de 

esperança e otimismo quanto à superação dos desafios sociais por meio do design, 

bem como sugerir a ideia de que o "bem" pode ser construído, projetado, criado. 
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Nesse sentido, algumas questões se apresentam como norteadoras: Qual o bem 

que pode ser feito à sociedade por meio do design? Quais iniciativas, projetos e 

movimentos podem ser potencializados com o apoio do design? Como isso se dá de 

forma prática?  

 

Durante muito tempo, designers contribuíram significativamente por meio de 

escolhas projetuais irresponsáveis com os desequilíbrios ambientais e sociais que a 

humanidade enfrenta atualmente, além do desrespeito às diversas expressões 

culturais. Como exemplo, podemos observar a prática das obsolescências 

programada e percebida. A primeira incide na criação de objetos ou serviços que 

dentro de um prazo programado deixarão de funcionar, criando a necessidade de 

sua rápida substituição. A segunda se dedica à criação de várias versões de um 

mesmo objeto ou serviço com mudanças estéticas, tecnológicas, com o intuito de 

que o anterior caia em desuso, mesmo em bom estado. Neste caso, com o apoio 

incisivo da publicidade, essa prática tem como intenção a criação de novos desejos 

de consumo e competitividade nas pessoas. Estão alinhadas com os princípios da 

"globalização perversa" que foi discutida no segundo capítulo deste trabalho. 

 

Não se quer dizer com isso que o design seja o grande vilão do sistema 

socioeconômico desigual em vigência. Contudo, da mesma forma que foi e é 

utilizado em muitos casos com o objetivo de manter a disseminação da ideologia do 

consumo e da competitividade, e assim consequentemente contribuir com a 

ampliação dos índices de injustiças sociais, o design também tem grande potencial 

de colaboração na reversão desse quadro. 

 

O que se busca com essa oficina é construir, com os jovens, o conhecimento de 

projeto, de como desenvolver soluções para necessidades humanas a partir do 

design. Busca-se socializar esse tipo de habilidade, conhecimento, com os que têm 

pouco ou nenhum acesso a essas oportunidades, mas que vivem de forma 

pragmática as consequências dos abusos e injustiças resultantes do sistema 

hegemônico. Sabemos que, na maioria das vezes, essas pessoas já encontram 

suas próprias formas de superação de suas dificuldades. Contudo, como essas 

soluções podem ser potencializadas? Como outras podem surgir?  
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Não colocamos o design aqui como a solução salvadora, mas sim como mais uma 

ferramenta que pode e deve estar acessível a todos aqueles que acreditam na 

construção de um mundo melhor, mais igual, mais justo. 

 

Diante da complexidade dos desafios enfrentados pela humanidade não existe mais 

tempo para esperar por heróis, governantes, ou mártires. O sofrimento é real, e 

quem sofre precisa de soluções imediatas. Por isso, a necessidade de desenvolver 

soluções práticas e imediatas, construídas por quem de fato conhece o tamanho da 

sua dor.  

 

4.1 Referências para a oficina - Jogo Oasis e Design For Change  
 

Ao buscar referências sobre projetos em realização de ensino de design e de 

inovação social, dois chamaram atenção e influenciaram na elaboração da oficina 

Design do Bem.  

 

O primeiro é o jogo Oasis. Iniciativa do Instituto Elos, organização não-

governamental sediada em Santos-SP, o Oasis é uma ferramenta de apoio a 

mobilização social cidadã para realização de sonhos coletivos. O jogo Oásis é 

estruturado na forma de um evento, realizado em dois dias, no qual uma 

comunidade é convidada a projetar e construir, de forma colaborativa, um projeto 

escolhido por eles mesmos, que satisfaça necessidades coletivas. Assim, são 

construídos parques, praças, espaços de convivência, dentre outras ações que 

surjam nas etapas de preparação do evento. 
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Figura 6 - Oasis Brasilândia sendo realizado 

 
Fonte: Instituto Elos (2013) 

 

Figura 7 - Oasis Vila São Bento 

 
Fonte: Instituto Elos (2013) 
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A Metodologia Elos é dividida em sete disciplinas: o olhar, o afeto, o sonho, o 

cuidado, o milagre, a celebração e a re-evolução. A realização desse processo 

resulta na realização de sonhos comunitários e na criação de espaços de riqueza e 

abundância em meio ao desequilíbrio e a escassez de esperança e afetividade nos 

diversos contextos sociais. 

 

O Oasis é uma importante referência por se tratar de um projeto de ação coletiva e 

comunitária. Valores como a cooperação e o trabalho em equipe estão presentes de 

forma bastante significativa em todo o processo de trabalho. O objetivo de aumentar 

a confiança das pessoas na sua capacidade de transformação do mundo, a partir da 

criação de oportunidades para realizarem seus sonhos e viverem de forma mais 

feliz, é também um fator muito positivo no trabalho do Elos. 

 

A oficina Design do Bem tem também esse caráter, de mostrar e constatar com os 

participantes que é possível criar mudanças positivas nos lugares em que vivemos. 

Esse é um importante passo para construção da autonomia. É preciso transformar o 

pensamento pessimista, fatalista, de que tudo é assim mesmo e não adianta fazer 

nada, para uma crença arrebatadora na transformação do mundo pela ação 

libertadora dos indivíduos. 

 

Outro projeto que contribuiu para a elaboração da oficina foi o Design for Change. A 

iniciativa se caracteriza por um movimento mundial que cria condições para que as 

crianças possam ser a mudança que querem ver no mundo. O movimento foi criado 

pela indiana Kiran Bir Sethi que acredita que se as crianças se sentirem capazes de 

colocar em prática o que sentem, elas serão capazes de mudar o mundo. 

 

O Design for Change surgiu em 2009, na semana do "Joy of Giving" (alegria de dar, 

em tradução livre) na Índia. O evento que teve como objetivo reimaginar o Gandhi 

Jayanti (o aniversário de nascimento de Gandhi), no intuito de deixar de ser um 

simples feriado para ser, de fato, uma celebração de mudança da sociedade. No 

primeiro ano, o Design for Change beneficiou 30 mil escolas na Índia e hoje o 

movimento já atingiu 34 países e 300 mil escolas. 

 



81 
 

 
 

A proposta é fundamentada em quatro princípios do pensamento do design. As 

crianças na realização de seus projetos passam pelas etapas do sentir qualquer 

problema que os inquietam, imaginar uma forma de solucionar essa questão, fazer 

uma ação em prol dessa solução e em seguida compartilhar a experiência com o 

mundo.  

 

Essa iniciativa se torna uma referência importante por usar o design como orientador 

do desenvolvimento de soluções projetadas por crianças. Tem uma semelhança 

grande com a proposta da oficina Design do Bem, se diferenciando em relação ao 

público e a alguns procedimentos metodológicos que serão apresentados com 

detalhes mais adiante. 

 

Esses exemplos apontam para um caminho de instrumentalização das pessoas para 

a mudança da realidade social em que vivem. Desloca a capacidade de ação dos 

governos e das grandes empresas para as pessoas. É de se destacar, em especial 

no Design for Change, a forte influência do design nos processos de mudança, na 

materialização de ações com impacto positivo para as pessoas comprometidas com 

o processo e para a comunidade. 

 

4.2 Proposta de ensino de design da oficina 
 
A proposta de ensino da oficina Design do Bem é estruturado em oito etapas: 

integrar, refletir, entender, ouvir, criar, experimentar, implementar e compartilhar. 

Seu percurso é aberto, flexível e interligado, como representado na Figura 8 logo 

abaixo. As idas e vindas nas etapas são realizadas constantemente, funcionando 

como uma teia de pensamentos e ações que norteiam o desenvolvimento das 

soluções elaboradas a partir das oportunidades observadas pelos participantes. 
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Figura 8 - Gráfico representativo proposta de ensino da oficina 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 
 

Cada etapa tem sua função específica dentro da realização da oficina. Indicamos um 

caminho a ser percorrido, iniciando pelo integrar e finalizando no compartilhar, 

ressaltando mais uma vez a flexibilidade e a vivência integrada e conjunta de mais 

de um desses pontos em cada encontro, em cada período de construção do 

conhecimento e das soluções escolhidas. Segue abaixo descrição do processo: 

 

Integrar - Durante a realização da oficina, é fundamental criar oportunidades de 

integração entre os participantes, em especial no início, quando eles não se 

conhecem. Para isso podem ser desenvolvidos jogos cooperativos, jogos teatrais, 

atividades artísticas coletivas, ou outra atividade que o grupo sugerir. Nesse 

momento, é importante fazer com que os participantes se conheçam e se 

reconheçam na história do outro. Esta etapa também deve motivar a participação 

dos jovens na oficina, criar um ambiente que faça com que os participantes tenham 

vontade de voltar na aula seguinte. Criar esse sentimento de conquista é uma tarefa 

constante para o educador. 
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Refletir - O processo de reflexão envolve atividades e discussões acerca do 

contexto social em que vivem, ressaltando as experiências, histórias e inquietações, 

sempre promovendo o diálogo e reflexão entre os participantes, sobre os temas 

levantados por eles. Podem ser utilizados instrumentos de diagnóstico participativo, 

como o mapa falado (FARIA, 2006).  

 

Entender - Esta etapa é dedicada ao entendimento sobre design, são apresentados 

conceitos básicos, áreas de atuação, exemplos de trabalhos e como o design pode 

colaborar para o desenvolvimento de soluções que atendam as necessidades 

sociais.  

 

Ouvir - Busca-se nesse momento compreender os desejos e sonhos de cada 

participante em relação ao contexto em que vivem. São levantadas, de forma 

coletiva, propostas de projetos para serem desenvolvidos pelo grupo, fazendo um 

brainstorm de ideias. Os projetos são escolhidos a partir das variáveis: 

praticabilidade, viabilidade e desejo de implementação. Após a decisão, são feitas 

coletas de dados usando ferramentas como: pesquisa, entrevista, imersão no 

contexto, auto-documentação, análise de cenários, mapeamento de atores, dentre 

outras que se adaptem melhor à realidade do projeto. 

 

Criar - Após a análise dos dados coletados, os participantes começam a 

desenvolver as soluções. As ideias e possibilidades são construídas visualmente 

usando desenhos, colagens, modelagem e outras formas de expressão e 

prototipagem rápida. Pesquisas de referências, definições de materiais e processos 

produtivos são realizados nessa etapa. 

 

Experimentar - Esse momento é caracterizado pelo desenvolvimento dos 

protótipos. Após a obtenção dos materiais, preferencialmente adquiridos por meio de 

doações, financiamento coletivo ou reaproveitados, são construídos os protótipos. 

Durante o processo de construção, muitos pontos da solução escolhida são 

repensados, por isso a importância de buscar constantemente a experimentação de 
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tudo que é planejado. Os protótipos são testados em situações reais e são feitos 

ajustes caso necessário.    

 

Implementar - Na fase de implementação os atores envolvidos no contexto do 

projeto são analisadas com maior profundidade, assim como cada um pode 

contribuir com a implementação da iniciativa. É feito um planejamento, definindo 

cronograma, ações, responsáveis e recursos necessários. Em seguida, esse plano é 

colocado em prática, fazendo a mobilização de pessoas e recursos necessários, e 

de fato realizando o projeto.   

 

Compartilhar - Nesse momento, as experiências e resultados alcançados durante a 

oficina são sistematizados e compartilhados com público geral. Isso é importante 

para inspirar outras pessoas a desenvolverem trabalhos que dialoguem com a 

proposta do projeto. Esse material é utilizado também para realizar novas 

abordagens, reflexões e replicações da iniciativa. 

 

Vale ressaltar que esse processo deve ser orientado pela proposta pedagógica de 

Paulo Freire para a construção da autonomia, discutida no terceiro capítulo desta 

dissertação. 

 

4.3 - Processo seletivo dos participantes da oficina 
 

O processo seletivo iniciou a partir da escolha do público alvo a quem a oficina se 

destina. Foi escolhido trabalhar com adolescentes que, segundo o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990), compreende a 

faixa etária de 12 a 18 anos. É basicamente nessa faixa etária que, segundo a 

pesquisa Mapas da Violência - Os jovens do Brasil, o índice de violência aumenta 

significativamente no Brasil. "A partir dos 13 anos, o número de vítimas de homicídio 

vai crescendo rapidamente, até atingir o pico de 2.304 na idade de 20 anos. A partir 

desse ponto, o número de homicídios vai caindo lenta e gradativamente." (p.52, 

2011).  
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Em 2012, a pesquisa a Mapa da Violência - Crianças e Adolescentes do Brasil 

destacou Simões Filho como o município brasileiro com maior taxa de homicídio de 

crianças e adolescentes. Dos 100 municípios com mais de 20 mil crianças ou 

adolescentes, a cidade ficou em primeiro lugar, registrando 58 homicídios no ano de 

2010. 

 

Esses dados levaram a escolha desse público para participar da oficina. Além 

dessas questões, foi considerada também, para o processo de seleção, a incidência 

a outros riscos sociais, que é entendido aqui a partir da conceituação de Sposati. 

Segundo ele (2009, p.29), os riscos sociais estão relacionados à natureza das 

questões que se vive, eles se evidenciam no "convívio conflituoso de formas de 

pensar diversas bem como das ofensas, da presença de desigualdade, do 

desrespeito à equidade e das violações das integridades física e psíquica."  

 

O risco de ser vítima, ou até mesmo agente da violência, a baixa renda familiar e as 

dificuldades com a escola, também foram critérios para a escolha dos participantes.  

 

O processo de seleção iniciou com a busca de uma escola pública no município de 

Simões Filho. As escolas são espaços de concentração de muitos jovens. Nela, o 

contato com esse público é amplo e diversificado. O Colégio Prof. Hermes Miranda 

do Val foi escolhido por conta do alto índice de casos de violência registrados entre 

os estudantes, e também por não dispor de estrutura física adequada para o 

funcionamento de uma escola, o que acarreta uma série de problemas. Outro critério 

para escolha foi a baixa nota obtida pelo colégio no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb), em 2012, alcançando a média de 2,4. O Plano de 

Desenvolvimento da Educação (2007) estabelece como meta o que o Ideb do Brasil 

seja 6,0 em 2021 – média estimada dos países desenvolvidos. 

 

A escolha dos jovens que participaram da oficina contou com o apoio da diretoria do 

colégio. A equipe gestora se comprometeu a indicar os estudantes que atendiam os 

critérios já estabelecidos. Os diretores solicitaram que o trabalho fosse feito com 

estudantes que, segundo eles, apresentavam alto índice de indisciplina. Esse pedido 

foi atendido, pois entendemos que a indisciplina pode se caracterizar como uma 



86 
 

 
 

dificuldade dos estudantes com o ambiente escolar. Foram indicados dez estudantes 

para participar da oficina.  

 

4.4 Relatos, análises e aprendizados da oficina 
 
A oficina Design do Bem iniciou seus trabalhos no dia 6 de junho de 2013 e encerrou 

no dia 3 de setembro do mesmo ano. Foram realizados 32 encontros, cada um com 

três horas de duração, duas vezes por semana. Dos dez participantes indicados, 

cinco compareceram no primeiro dia de aula. Desses, três não voltaram no segundo 

dia. Contudo, os cinco que faltaram no primeiro encontro compareceram, e sete 

pessoas participaram da oficina. 

 

Ao procurar os jovens que não continuaram, dois alegaram que não teriam 

condições de participar por conta de outras atividades que fariam, sem, no entanto, 

entrar em detalhes. A terceira pessoa, uma menina, informou que tinha passado em 

um curso de manutenção mecânica de automóveis e que era o sonho dela trabalhar 

com isso. Como os horários chocavam com os da oficina, informou que sempre que 

pudesse iria, e foi o que ocorreu. Em alguns encontros ele participou das atividades. 

 

Durante a oficina, foi possível aplicar o a proposta de ensino adotada. O 

planejamento inicial era de 15 encontros, contudo, diante dos projetos que os 

participantes identificaram, e do interesse deles em realizá-los, esse cronograma foi 

estendido. Havia disponibilidade de tempo e fazia parte do planejamento do trabalho 

estender o número de encontros, caso fosse uma necessidade identificada pelos 

participantes. O fato de o trabalho ser vinculado a uma pesquisa de mestrado, onde 

era possível controlar algumas variáveis, permitiu também esse tipo de abertura.  

 

Jamais se pode esquecer que o foco é o desenvolvimento da autonomia dos 

participantes, e quando as solicitações, contribuições e sugestões vêm deles é sinal 

de que esse sentimento está de fato se construindo, ao ponto deles se manifestarem 

e dizerem como deve ser o trabalho, quantas ações e quanto tempo precisam para 

realizar cada tarefa. Esse processo, ao contrário do que alguns possam acreditar, 

não é solto, é planejado, definido e estruturado coletivamente pelo grupo.  
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Apresentamos a seguir os relatos, análises e aprendizados da experiência com os 

jovens na oficina. São descritas as ações realizadas durante as etapas do processo, 

seguindo a seguinte ordem: integrar, refletir, entender, ouvir, criar, experimentar, 

implementar e compartilhar. Apesar de estar apresentado dessa forma, a separação 

não é estanque. Como já sinalizado, o processo metodológico é integrado e os 

aspectos de uma fase sempre se relacionam com outras.   

 

4.4.1 Integrar  
 

Os primeiros encontros foram planejados com o objetivo de criar uma integração 

entre os participantes. Foi identificada a necessidade de que se conhecessem e se 

reconhecem mutuamente, um na história do outro, além de promover a aproximação 

por meio de atividades lúdicas e coletivas. 

 

O primeiro momento de contato foi provocado por meio do diálogo, da apresentação 

da proposta do trabalho e de cada um para o grupo. Foi pedido que cada um falasse 

seu nome e contasse o porque os pais escolheram esse nome para eles. Foi um 

momento de aproximação maior com a vida pessoal de cada um, pois ao relatar a 

história do nome falou-se um pouco da família, dos pais, dos irmãos e dos avós. 

Além disso, é importante que cada um se sinta parte do processo enquanto 

indivíduo com suas histórias, experiências, desejos e necessidades específicas, e 

não apenas como mais um dentro de um grupo. Essa atividade também permite que 

histórias curiosas e divertidas apareçam, deixando o momento mais alegre e 

participativo. 

 

Após esse momento, iniciou-se uma reflexão8 sobre o contexto social de Simões 

Filho, a partir do seguinte questionamento: "Qual a primeira coisa que vem à nossa 

cabeça quando pensamos em Simões Filho?". As primeiras cinco respostas foram: 

violência, criminalidade, roubo, tráfico e furto. Ao discutir sobre esses temas, sobre o 

porquê dessas impressões, ficou claro que esses fatores estão presentes 

                                                 
8 Como já sinalizado, o processo metodológico é interligado, a reflexão está presente em todas as etapas da 
oficina, em todos os encontros. 
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diretamente no dia a dia dos jovens participantes. Todos já tinham presenciado 

cenas de violência. Destacam-se aqui dois casos: um jovem que informou quase ter 

sido vítima de um tiroteio e por muito pouco não tinha sido atingido, e outro que 

disse que, aos 10 anos, viu uma pessoa ser assassinada queimada viva, amarrada a 

uma árvore. O que mais marcou esse jovem foi o sentimento de que não podia fazer 

nada para ajudar. Foi constante também o relato de violência dentro da escola. 

 
Figura 9 - Apresentação coletiva e discussão sobre Simões Filho 

 
Fonte: Rodrigo Quadros (2013) 

 

Ainda sobre esse tema, foi questionada qual a relação que cada um tem com esse 

contexto e o que se pode fazer para mudar esse quadro. A percepção geral era de 

que não podia ser feito praticamente nada, e que cabia ao poder público resolver 

esse tipo de problema.  

 

Ao aprofundar essa discussão, apontando possibilidades de ação, desde mudar 

alguma coisa em seus bairros a conversar com amigos sobre os perigos do 

envolvimento com crime, os participantes começaram a perceber que eram capazes 

de fazer algo que contribuísse com a reversão da situação. 

 

Nesse momento, foi sugerida a realização de uma atividade musical com o gênero 

hip hop. Depois de falarem quais os estilos de música que mais gostavam, todos 
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foram convidados a cantar juntos uma música de hip-hop que ainda estava 

incompleta. A letra foi levada para a aula dessa forma com o objetivo de ser 

complementada por todos. 
 

Figura 10 - Participantes cantando a música de hip hop 

 
 Fonte: Rodrigo Quadros (2013) 

 

Depois da atividade musical, os participantes foram convidados a pintar uma tela 

utilizando técnicas de grafite que foram ligeiramente apresentadas. Nesta atividade, 

todos mostraram grande entusiasmo. O grupo realizou o trabalho coletivamente, 

explorando as cores, desenhos, e possibilidades que o spray oferece. Durante o 

processo de criação artística, demonstraram bastante curiosidade e se divertiram 

muito durante toda a atividade. 
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Figura 11 - Atividade de expressão artística com grafite 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 
 

O hip hop e o grafite foram atividades planejadas para criar aproximação entre os 

participantes, o interesse pelo trabalho e motivação para a participação na oficina. 

Esses objetivos foram contemplados. Contudo, por conta da liberdade de expressão 

proporcionada pelas atividades, elas também abriram espaço para o 

desenvolvimento da criatividade e da imaginação a partir da exploração das 

possibilidades de uso das técnicas, da descoberta de desenhos, formas, efeitos e 

combinações de cores possíveis. Ana Mae Barbosa ressalta em seus estudos sobre 

arte/educação que:  

 
A arte, como uma linguagem aguçadora dos sentidos, transmite 
significados que não podem ser transmitidos por nenhum outro tipo 
de linguagem, como a discursiva e a científica. O descompromisso 
da arte com a rigidez dos julgamentos que se limitam a decidir o que 
é certo e o que é errado estimula o comportamento exploratório, 
válvula propulsora do desejo de aprendizagem. Por meio da arte, é 
possível desenvolver a percepção e a imaginação para apreender a 
realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, 
permitindo analisar a realidade percebida e desenvolver a 
criatividade de maneira a mudar a realidade que foi analisada. (2009, 
p.21) 
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Esses efeitos do trabalho com arte, apontados pela pesquisadora, foram possíveis 

de ser observados com os jovens durante as atividades realizadas na oficina que 

recorriam ao universo da arte e da ludicidade. 

 

4.4.2 Refletir 
 

O pensamento reflexivo deve ser uma prática de toda ação emancipatória. Promover 

espaços para questionamentos e diálogos sobre a realidade vivida, com seus 

cenários contraditórios, complexos e opressores é fundamental para entender qual a 

parte de cada um dentro do processo, para identificar oportunidades de ação, e para 

ampliar a percepção de quais estruturas opressoras fazemos parte, como vítima e 

até mesmo como agente. 

 

Paulo Freire defende necessidade da reflexão constante, para que, esse 

pensamento crítico sobre a realidade concreta, sendo autêntico, conduza a ação 

sobre essa realidade: 

 
Ao defendermos um permanente esforço de reflexão dos oprimidos 
sobre suas condições concretas, não estamos pretendendo um jogo 
divertido em nível puramente intelectual. Estamos convencidos, pelo 
contrário, de que a reflexão, se realmente reflexão, conduz à prática. 
(2013, p. 72) 
 

Ao conhecer de forma crítica um contexto problemático cria-se a possibilidade de 

agir em prol da sua superação. Nesse ponto a reflexão conduz a prática. Que ao se 

realizar, novamente se pensa sobre ela, e a partir daí, os indivíduos tem a 

oportunidade de agir desenvolver seu pensamento crítico, investigativo e curioso. 

Isso se dá também, quando são criadas as conexões entre os saberes e fazeres de 

cada participante, apontando caminhos para o sucesso de suas ações e posturas 

diante dos desafios que enfrentam em busca de sua libertação. 

 

Para poder promover uma reflexão sobre o meio concreto e cultural em que vivem, 

foi sugerido ao grupo que criassem um mapa da cidade de Simões Filho. Para essa 
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atividade foi usada uma ferramenta de Diagnóstico Rural Participativo9 chamada de 

Mapa Falado. 

 
Trata-se de um desenho representativo do espaço ou território que 
está sendo objeto de reflexão. Pode ser um bairro, uma comunidade, 
um município, um país, uma universidade, entre outros. É uma 
ferramenta que permite discutir diversos aspectos da realidade de 
forma ampla, sendo muito utilizada como técnica exploratória, no 
início de um diagnóstico. (FARIA, 2006, p.25) 

 

Faria (2006) indica que as principais características do Mapa Falado estão 

relacionadas à percepção de uma visão espacial do local a ser trabalhado, à 

obtenção de informações exploratórias e visão geral, do grupo, sobre a realidade. 

Para Paulo Freire: 

 
"Quando o homem compreende sua realidade, pode levantar 
hipóteses sobre  desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim 
pode transformá-la e com seu trabalho pode criar um mundo próprio: 
seu eu e suas circunstâncias." (1979, p.30) 

 

Esta atividade dialoga com o momento de reflexão da oficina, pois era necessário 

pensar sobre a realidade de Simões Filho, perceber as relações que o grupo tinha 

com a cidade, as experiências vividas e as impressões próprias sobre os contextos e 

espaços do município. Essa reflexão teve como objetivo fazer um levantamento de 

informações coletivas sobre a localidade para posteriormente servir de suporte e de 

fonte de dados para identificação de desafios sociais e criação de projetos. 

 

Segundo Faria (2006), o mapa deve ser construído em um espaço amplo, que 

permita uma visualização espacial por todos do grupo, com elementos simples, de 

preferência móveis, disponíveis no local, como pedras, folhas e barbante. A 

mobilidade dos elementos permite modificações que podem ser feitas a qualquer 

momento, a parir das discussões e decisões do grupo. 

 

                                                 
9 As ferramentas utilizadas no Diagnóstico Rural Participativo são diagramas visuais e interativos que 
representam aspectos de uma determinada realidade e vão sendo construídos por um grupo de 
pessoas em discussão. Cada ferramenta tem usos e procedimentos específicos, mas todas elas são 
instrumentos de abstração acerca da realidade passada, atual ou futura. (FARIA, 2006, p.17) 
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Para a construção do mapa foi disponibilizado um pano branco, fitas adesivas, 

recortes de revista, canetas hidrocores, e outros materiais de desenho.  
 

Figura 12 - Início da construção do Mapa Falado do Centro de Simões Filho 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 
 

Por meio do diálogo, os participantes tiveram que entrar em consenso por onde 

começar o desenho do mapa, bem como o que representar nele. Eles escolheram 

trabalhar com o Centro da cidade e começaram pela Praça Noêmia Meireles, 

conhecida localmente como Praça da Bandeira. Analisaram o que estava no entorno 

da praça e foram colocando no mapa o que lhes chamava a atenção. Nos momentos 

de divergência de ideias, precisaram negociar e respeitar a opinião do outro, além 

de planejar conjuntamente como seria representado graficamente o que estavam 

pensando, sempre buscando investigar os elementos do espaço urbano e como as 

pessoas se relacionam com eles. Para Freire o diálogo é uma condição existencial: 

 
[...] o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em 
que se solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao 
mundo a ser transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um 
ato de depositar ideias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-
se simples troca das ideias a serem consumidas pelos permutantes. 
(2013, p. 109) 
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Por meio deste diálogo, pautado no refletir e no agir dos sujeitos na transformação 

do mundo, esta atividade proporcionou aos participantes a realização de um 

diagnóstico sobre o Centro de Simões Filho, a partir de suas próprias experiências 

ao transitar pela cidade e de suas percepções sobre o contexto urbano. 
 

Figura 13 - Participante interagindo com o mapa durante o processo de construção 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 
 

Ao final, uma das conclusões que chegaram ao analisar o que tinham construído foi 

que a praça atrás da Igreja Católica e o Pátio da Prefeitura são espaços com alto 

índice de violência. Segundo eles, constantemente acontecem roubos e brigas 

nesses espaços. Outra observação foi que era positivo o fato de a Prefeitura, o 

Fórum, a Câmara de Vereadores e escolas serem próximos.   

 

Nesse ponto, pudemos identificar com clareza um dos efeitos gerados ao trabalhar 

com o design - ao projetar graficamente o mapa do espaço - que é a possibilidade 

de ver criticamente o mundo onde vivemos e quais relações estabelecemos com 

cada contexto a que estamos submetidos. Fontoura, em seus estudos, afirma que: 

 
A criança é encorajada através das atividades de design, a ver 
criticamente e de forma contemplativa o mundo construído 
artificialmente – mundo dos objetos – e avaliar como ele interfere na 
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sua vida. Estas atividades a encorajam também a fazer uso da 
imaginação para organizar e melhorar o seu entorno. (2002, p.146) 

 

Nesse sentido, a construção do mapa foi muito enriquecedora para todos os 

participantes. Durante o processo, relataram histórias pessoais que viveram em 

cada parte da cidade, a exemplo de cursos que fizeram no centro social de uma 

igreja, brigas que presenciaram em determinados lugares, dias em que saíram para 

se divertir na praça. Todo esse universo de histórias, além de servir para entender a 

percepção de cada um sobre o espaço urbano, também colaborou para o 

fortalecimento de vínculos afetivos ao ponto de perceberem histórias interessantes 

dos outros e contarem suas experiências. 

 

Outro ponto que chama atenção na construção desse tipo de mapa é que, ao final 

do trabalho, fica representado o mapa do grupo. Não é uma fotografia de um 

satélite, um mapa de um livro de geografia ou um atlas. Ali estão representados os 

pontos e referências que têm significado para os participantes. Muitas possibilidades 

representativas ficam de fora, mas o que está exposto ao final é o mapa do grupo, 

construído a partir da forma como o grupo vê a cidade e sobre o que tem significado 

para eles. Esse exercício contribui com o desenvolvimento da autonomia dos jovens 

ao valorizar a visão e a forma como eles percebem o contexto em que vivem. Não é 

de fora. O diagnóstico não vem pronto. Eles fazem. 
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Figura 14 - Resultado final do mapa criado pelo grupo 

 
 Fonte: Augusto Leal (2013) 

 

Após a finalização do mapa, foi identificada a importância do grupo visitar o local 

investigado para aprofundar a reflexão sobre o contexto representado. O objetivo foi 

fazer coleta de dados, registros fotográficos e/ou audiovisuais dos pontos do mapa, 

por um processo de autodocumentação. Nesse ponto, é feita uma interligação com a 

etapa ouvir da metodologia, que é caracterizada pela coleta de dados mais direta.  

 

Neste dia, o encontro começou com uma revisão dos espaços representados no 

mapa e das reflexões feitas no dia de sua construção. Foi traçado um roteiro para a 

ida a cada local e, em seguida, foi feito um levantamento de quais ferramentas 

tínhamos disponíveis para serem usadas para o registro, como celulares e câmeras 

fotográficas. 

 

Depois de algumas orientações quanto ao uso dos equipamentos, todos partiram em 

busca de seus registros. Foram percorridos todos os espaços representados no 

mapa: Rua da Linha, Praça da Bandeira, Praça das Quadras, Rodoviária, Praça da 

Bíblia, dentre outros. O grupo mostrou-se bastante entusiasmado com a atividade 

que durou a tarde inteira. Foram feitos registros de situações problemáticas como 

esgoto a céu aberto, lixo pelas ruas, terrenos baldios com mato alto, mobiliário 
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urbano danificado, e pichações em muros e monumentos. O único registro feito 

como ponto positivo mostrava algumas flores plantadas na frente de uma casa. 
 

Figura 15 - Participantes da oficina registrando pichações no monumento em homenagem ao Padre 
Emílio 

 
Fonte: Milana Oliveira 
 

Figura 16 - Praça Noêmia Meireles com mobiliário danificado 

 
Fonte: Tony José (2013) 
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Figura 17 - Grande quantidade de lixo em via pública 

 
Fonte: Joilson Campos (2013) 

 

Figura 18 - Flores em frente a uma casa próxima à rodoviária 

 
Fonte: Tony José (2013) 

 

As passarelas que ficam no centro da cidade também foram alvo de reflexão do 

grupo. Questionavam o porquê de uma passarela tão grande, com várias rampas, 

para uma travessia simples. Os buracos nas ruas e nas calçadas, além de uma 
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placa de outdoor danificada que colocava os transeuntes em risco, também foram 

observados. 
  

Figura 19 - Passarela no centro da cidade 

 
Fonte: Tony José (2013) 
 

Ao final da atividade, foi perguntado ao grupo quais as impressões que tiveram. A 

maioria destacou a quantidade de lixo nas ruas como um grande problema na região 

investigada. Dois dos participantes comentaram que, apesar de passar sempre por 

essa localidade, nunca tinha observado a quantidade de problemas que existe nela. 

Essa resposta indica que a atividade contribuiu com a ampliação do olhar dos 

participantes sobre a cidade.  

 

Na busca de sempre refletir criticamente sobre a prática, no encontro seguinte ao 

dos registros nas ruas, foram exibidos os resultados para todo o grupo. Durante a 

exposição das imagens, foram feitas perguntas sobre o porquê de cada fotografia, o 

que tinha levado cada um a fazer aquele registro.  

 

Em diversos momentos era questionada também a razão de cada situação 

problemática que estava sendo exposta, quem eram os responsáveis pelos 

problemas, como poderia ser aquele espaço ou a situação apresentada, e como 
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cada um poderia contribuir para a mudança daquela realidade. Assuntos 

relacionados ao vandalismo, à falta de educação e à política sempre eram 

destacados. Essas interlocuções eram realizadas com o objetivo de contribuir com a 

construção do pensamento crítico, da reflexão atenta sobre a realidade trabalhada. 

Nesse sentido, Freire afirma que:  

 
Na proporção em que discutem o mundo da cultura, vão explicitando 
seu nível de consciência da realidade, no qual estão implicados 
vários temas. Vão referindo-se a outros aspectos da realidade, que 
começa a ser descoberta em uma visão crescentemente crítica. 
(2013, p.165) 

 

Nas atividades foi possível perceber a tomada de consciência dos jovens sobre o 

espaço público, seus problemas e suas possíveis soluções. Essa visão crítica e 

atenta sobre os diversos contextos sociais e culturais é parte do processo de 

desenvolvimento da autonomia. 

 

4.4.3 Entender 
 

Para realizar qualquer atividade é importante que se tenha o entendimento sobre 

ela. Nesse momento da oficina, buscou-se apresentar o conceito de design10 e suas 

diversas áreas de atuação. Partimos do pressuposto de que os participantes já 

sabiam o que era o design, mesmo que não expressassem o entendimento através 

dessa nomenclatura.  

 

Para constatar isso, e também ampliar o olhar deles sobre os diversos produtos que 

usam ou se deparam constantemente, observando suas características estéticas e 

funcionais, foi realizado uma atividade denominada de jogo dos objetos.  

 

                                                 
10 Como citado no primeiro capítulo dessa dissertação o conceito de design utilizado nesse trabalho 

está alinhado com o apresentado pelo International Council of Societies of Industrial Design (2013) 

que considra o design como uma atividade que tem como finalidade desenvolver soluções no 

universo dos objetos, processos, serviços e sistemas, que atendam às necessidades humanas, 

consolidando-se como fator relevante de intercâmbio cultural e econômico. 
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Nesta atividade, busca-se desenvolver a capacidade de investigação, de explorar 

pontos aparentemente desconhecidos de uma situação ou objeto, as relações 

formais e estéticas, mas também as sociais, culturais, econômicas e ambientais que 

envolvem o contexto. Paulo Freire (2013, p. 137) afirma que "quanto mais assumam 

os homens uma postura ativa na investigação de sua temática, tanto mais 

aprofundam a sua tomada de consciência em torno da realidade e, explicitando sua 

temática significativa, se apropriam dela." 

 

Com a turma dividida em dois grupos, foram entregues para um deles, duas escovas 

de dente e duas canetas com características diferentes. Para outro grupo, foram 

entregues duas sandálias e dois livros, ambos de tipos diferentes. Foi solicitado que 

descrevessem as características e a função dos objetos, fazendo observações sobre 

as peculiaridades de cada grupo de objetos do mesmo tipo. 

 

Depois de analisarem bem as características de cada grupo de objetos e 

transcreverem as diferenças para as folhas de papel, eles foram convidados a 

apresentar para a turma os resultados das análises. Os dois grupos mostraram as 

principais diferenças entre os objetos. Durante a apresentação, eles foram 

provocados a responderem o porquê de cada uma dessas características. Nesse 

momento, os aspectos estéticos e funcionais de cada objeto foram ressaltados e 

percebidos por todos, a exemplo da ergonomia das canetas, dos dispositivos de 

acionamento, das texturas para melhor aderência na hora de escrever, formato da 

ponta, dentre outras. Em relação aos livros, foram pontuados o formato, a espessura 

e tipo de papel de cada um, diferença dos tipos de capa, que, segundo eles, refletia 

no peso do livro e na resistência à umidade, entre outros fatores. 

 

Esse tipo de atividade propicia aos jovens a oportunidade de analisar, montar, 

desmontar, descobrir texturas, formas, relacionar cada característica dos objetos 

com suas respectivas funções, conhecimentos que podem ser aplicados no 

momento de projetarem qualquer outra solução. 
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Figura 20 - Análise dos objetos, nos detalhes os dois tipos de sandália 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 
 

Ao final da apresentação, foi perguntado ao grupo qual era o profissional 

responsável por pensar em todas essas características. Todos responderam que era 

o designer. Essa atividade teve seu objetivo contemplado, pois perceberam que o 

design está muito mais próximo deles do que imaginavam, além de ficar evidente 

que eles tinham certeza de qual era o cerne do trabalho do designer. 

 

Após esse primeiro momento, iniciou-se uma apresentação expositiva sobre o que é 

design e, de forma geral, quais as diversas áreas de atuação, como 

desenvolvimento de produtos, criação gráfica, moda, cinema/animação, dentre 

outros. Foi um momento interessante, pois à medida que iam sendo apresentadas 

as imagens, cada participante fazia comentários a respeito delas, se colocando 

enquanto criadores de cada produto apresentado.  

 

Depois desse momento, o design voltado para a busca de soluções de desafios 

sociais, ponto que mais interessa na oficina, foi apresentado de forma mais 

detalhada, com a apresentação de vários exemplos de soluções realizadas em 
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diversas partes do mundo. Os participantes demonstraram muito interesse nos 

projetos e sugeriram várias propostas de adaptação deles para sua realidade.  
 

Figura 21 - Discussão sobre projetos de design e inovação social 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 
 

Um dos jovens identificou que um suporte para transporte de água, desenvolvido na 

Índia, pode ser replicado para atender a demanda de sua avó que vive em um sítio 

onde não há água encanada. Outro participante apresentou um grande desejo de 

construir uma bicicleta feita com bambu, pois na área em volta da sua casa há 

muitos exemplares dessa planta, além dele gostar muito de bicicletas. 

 

Com o objetivo de mostrar um projeto mais próximo da realidade deles e mostrar 

também que é possível desenvolver soluções parecidas com as que viram, a 

bibliocicleta foi apresentada ao grupo. As motivações, os problemas a que se 

propunha a resolver, o processo de criação, desenvolvimento do projeto e resultados 

da iniciativa foram apresentados aos participantes. Eles puderam manipular a 

bibliocicleta e fazer perguntas sobre o projeto, além de vivenciarem a experiência de 

pedalar na bicicleta adaptada para transportar livros. 
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Figura 22 - Alguns dos jovens testando a bibliocicleta na rua 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 
 

4.4.4 Ouvir 
 

Essa etapa da oficina é dedicada a ouvir dos desejos e sonhos dos participantes 

para melhoria das situações que vivem. São levantadas de forma coletiva propostas 

de ações e de projetos que mais gostariam de fazer. Nessa etapa busca-se 

compreender os projetos que mais fazem sentido para os jovens. O que mais os 

incomoda nos contextos sociais que vivem, e que eles gostariam de mudar. Além 

disso, é mais um momento para o exercício da escuta, onde um participante escuta 

as ideias do outro, de forma respeitosa e atenta. 

 

Paulo Freire afirma que: 

 
Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, 
não é falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se 
fôssemos os portadores da verdade a ser transmitida aos demais, 
que aprendemos a escutar, mas é escutando que aprendemos a ferir 
com eles. Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala 
com ele. (1996, p. 113) 
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Partindo desse princípio, foi sugerido que os jovens pensassem, a partir do que 

vivenciaram até o momento, em projetos que gostariam de realizar. Foi dada uma 

folha de papel, onde cada um escreveria três propostas. A orientação dada foi que 

fizessem julgamentos de ideias, e que ficassem a vontade para expressar que 

projetos mais desejavam realizar. 

 

Após a definição do que queriam fazer, todas as propostas foram projetadas na 

parede, de forma que todos pudessem vê-las. Para fazer a escolha dos projetos que 

seriam executados, foi pedido que cada discutissem as propostas e em seguida 

cada um votasse em dois projetos. Essa orientação foi dada para que eles não 

votassem apenas no seu. Por meio da escolha múltipla seria possível identificar qual 

era o projeto mais desejado pelo grupo. 
 
Figura 23 - Definição dos projetos e projeção das ideias na parede 

    
Fonte: Augusto Leal (2013 
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Figura 24 - Lista de projetos de todos os participantes 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 
 
Os dois projetos mais votados pelo grupo foram o de grafite e o de construção de 

uma prancha de garrafa pet. Depois dessa escolha, foi indicado que refletissem mais 

uma vez sobre cada projeto, pensando o porquê de cada um, a função, quais 

materiais necessários para realizá-los, e planejassem o que fariam para atingir o 

objetivo. Essa ação foi sugerida para que pudessem entender melhor cada proposta. 

 

Nesse sentido, foi pedido que avaliassem o desejo de realizar, a viabilidade e a 

praticabilidade de cada projeto. Esses três focos de análise são inspirado no Kit de 

Ferramentas do Human-Centered Design (2009), que orienta que "uma vez 

identificado qual é o Desejo do usuário, começamos a examinar nossas soluções 

através das lentes da Praticabilidade e da Viabilidade". Esse tipo de análise permite 

identificar o nível de interesse das pessoas pelo projeto, se existem condições 

técnicas e organizacionais de realizá-lo e se é financeiramente viável. 

 

Durante a reflexão, os participantes decidiram não mais fazer o projeto da prancha 

de garrafa pet, e substituíram esse projeto pela criação de um sistema de captação 

de água do chuveiro para reuso na descarga do vaso sanitário. A abertura para a 
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mudança é fundamental para o processo de desenvolvimento da autonomia, tudo 

que foi feito, foi decidido pelos próprios jovens. 

 

Foi pedido que pensassem de forma mais aprofundada no problema que queriam 

resolver com esses projetos. Ao pensar sobre o sistema de reaproveitamento de 

água do chuveiro, argumentaram que muita água é desperdiçada ao tomar banho e 

que essa mesma água poderia ser utilizada para outros fins antes de ir para o 

esgoto ou sistema de tratamento. 

 

Na reflexão sobre o grafite, expressaram que queriam passar mensagens positivas 

para as pessoas por meio de desenhos e frases sobre paz. Depois, identificaram a 

possibilidade de fazer o grafite na escola que estudavam, pois as paredes eram 

muito sujas, riscadas, e acreditavam que com desenhos, as pessoas deixariam de 

sujá-las. Além disso, eles não achavam a escola bonita e com o projeto poderiam 

resolver também esse problema.  

 

No decorrer da discussão sobre o grafite na escola, decidiram ampliar a ação para a 

construção de um espaço para terem aulas de educação física, e também para 

usarem no momento de recreação. O colégio que estudavam não possuía quadra, 

pátio, ou qualquer espaço onde pudessem ter esse tipo de aula. Também não havia 

onde ficar na hora do intervalo. Isso os incomodava muito, pois queriam realizar 

atividades com os colegas fora da sala de aula, como jogar futebol, basquete e 

brincar. 

 

Nesse ponto do trabalho, foi observado que, a partir da reflexão mais profunda sobre 

os projetos escolhidos, um deles foi crescendo e revelando um problema coletivo, 

vivenciado por todos do grupo. Ao focar a atenção nos problemas que enfrentavam 

no colégio, demonstraram grande interesse em colaborar com a melhoria do 

ambiente escolar. 

 

Depois de amadurecerem o projeto sobre a escola, concluíram que deveriam se 

dedicar somente a esse projeto, que já era grande o suficiente para todo o grupo. O 

sistema de captação de água do chuveiro seria desenvolvido caso houvesse tempo, 
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mas naquele momento queriam se dedicar ao trabalho com a escola que 

estudavam.  

 

Foi interessante perceber que essa decisão foi autônoma. Discutiram, analisaram a 

situação e decidiram a melhor forma de conduzir o trabalho. 
 

Figura 25 - Aprofundamento no sentido, significado e problema a ser resolvido com o projeto 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 
 

4.4.5 Criar 
 
A etapa de criação foi dividida em algumas atividades que por conta de suas 

especificidades e resultados próprios é apresentada aqui de forma separada. São 

detalhados a seguir as atividades realizadas, as análises e resultados de cada uma 

delas.  

 

4.4.5.1 Pesquisa de Referência 
 

Com o projeto definido, iniciou-se o processo de desenvolvimento da solução. O 

processo de criação começou com uma pesquisa de similares, de exemplos de 
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construções de espaços como o que tinha sido definido pelo grupo. Os jovens foram 

orientados a buscar na internet, coletivamente, exemplos de projetos parecidos.  

 

Paulo Freire (1996) afirma que o indivíduo ao pesquisar chega a constatações, ao 

constatar ele intervém, e intervindo educa e se educa. A pesquisa contribui para o 

conhecimento do que ainda não se sabe, no intuito de comunicar a novidade 

descoberta. O educador (1996, p. 28) ainda considera que "uma das bonitezas de 

nossa maneira de estar no mundo e com o mundo, como seres históricos, é a 

capacidade de, intervindo no mundo, conhecer o mundo."  

 

Nesse sentido foi apresentado ao grupo, alternativas de como fazer pesquisas em 

ferramentas de busca na internet. Alguns do grupo não tinham habilidade com o 

computador, tampouco com navegação na internet. Por conta disso, um dos jovens 

demonstrou resistência em realizar esse tipo de pesquisa. Foi sugerido que ele 

contribuísse com dicas e sugestões do que buscar, não sendo necessária uma 

interferência direta. 

 

O momento de pesquisa foi muito produtivo e enriquecedor. Ao perceber a 

possibilidade de encontrar com facilidade exemplos e orientações de como realizar o 

projeto, os participantes ficaram bastante motivados. Salvaram no computador as 

imagens que mais interessavam e dialogavam com o projeto que estavam 

trabalhando.  

 

Nesse ponto, ao perceber a quantidade de informações e possibilidades que os sites 

de busca estavam oferecendo, o jovem inicialmente havia mostrado resistência ao 

uso do computador, mudou radicalmente de postura. Levantou da cadeira, começou 

a apontar na tela os caminhos a serem percorridos, indicando imagens a serem 

salvas como referência e sugerindo novas buscas.  

 

Percebemos que a resistência dele estava ligada ao não conhecimento da 

ferramenta, e ao criar a oportunidade de experimentar esse tipo de pesquisa, 

associada a um resultado específico que buscavam, a um significado, ele percebeu 

a utilidade da ação e passou a interagir de forma bastante positiva com o trabalho, 
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ao ponto de, em outros momentos em que o grupo encontrava dificuldade em 

solucionar uma determinada questão, ele sugerir que pesquisasse na internet o que 

podia ser feito. 

 

A reação desse jovem demonstrou, de forma clara, o desenvolvimento de uma 

habilidade que ele não tinha antes da experiência com a oficina. A habilidade de 

pesquisar. De buscar informações e referências quando estiver numa situação que 

precise de conhecimentos que não domine, ou quando estiver curioso para descobrir 

algo novo. 
 

Figura 26 - Participantes realizando pesquisa 

 
Fonte: Milana Oliveira (2013) 
 

Depois de investigarem as possibilidades de como trabalhar o espaço da escola, a 

partir da pesquisa de referências realizada, foi orientado que buscassem identificar 

quais espaços da escola poderiam ser usados no projeto. Nesse momento, 

desenharam a fachada da escola, a vista superior de toda a área do prédio, e 

começaram a discutir quais os principais pontos de intervenção. Escolheram 

trabalhar numa área que fica ao lado da escola, um espaço onde são depositados 

materiais escolares danificados e entulho. 



111 
 

 
 

Figura 27 - Jovem desenhando a fachada da escola 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 
 

4.4.5.2 Criação de cenários e visão sistêmica 
 

Já com uma ideia do que queriam fazer e do espaço da escola mais indicado para a 

realização do projeto, os participantes foram convidados a pensar como poderia ser 

esse lugar. Começaram a discutir o que mais gostariam de fazer nesse novo 

ambiente. Depois de alguns momentos de diálogo, listaram em uma folha tudo o que 

queriam que tivesse no espaço de recreação e educação física. Inicialmente, 

decidiram que queriam jogar basquete, futebol, vôlei, ping-pong e que queriam que o 

ambiente permitisse a realização de brincadeiras diversas. Além disso, listaram o 

que precisariam para fazer o grafite. Foi indicado que elegessem prioridades de 

ação e escolheram se dedicarem primeiro ao basquete, futebol, e grafite. 
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Figura 28 - Lista de possibilidades para o espaço de educação física e necessidades para fazer o 
grafite 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 
 

Para identificar com quem contar para a realização do projeto, foi sugerido que os 

jovens fizessem um mapa de atores. Foi questionado a eles qual era o público que 

se relacionava com a escola e como cada um poderia contribuir para o sucesso do 

projeto deles. Durante essa atividade, eles identificaram todos os atores envolvidos 

no contexto da escola e discutiram qual a responsabilidade de cada um deles para o 

bom funcionamento do colégio. Nesse processo definiram que o público que se 

relaciona com a escola são os estudantes, professores, diretoria, funcionários, 

comunidade e o Estado.  

 

Essa atividade é importante para que possam analisar com mais profundidade como 

é funcionamento do colégio onde estudavam, percebendo a responsabilidade de 

cada grupo dentro do contexto escolar. Por meio desse tipo de ação, é possível 

construir uma visão sistêmica sobre o objeto em questão, tornando mais fácil a 

visualização de como cada um dos atores pode colaborar com o desenvolvimento da 

solução, e quem pode ser acionado em cada etapa do projeto. Por exemplo: a 

diretora é quem autoriza o uso de espaços e modificações na estrutura, os 

funcionários de serviços gerais podem conseguir materiais de limpeza, os 
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estudantes, professores e comunidade podem colaborar com a pintura ou outra ação 

planejada. 

 
Figura 29 - Desenho da escola e do público que faz parte dela criado durante o encontro 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 
 

4.4.5.3 Visita à escola  
 

Ao analisar a estrutura física e organizacional da escola, sentiram a necessidade de 

fazer uma visita para medir a área que trabalhariam e também fazer registros 

fotográficos, da mesma forma que fizeram quando construíram o mapa falado do 

centro de Simões Filho. Após conversar com a vice-diretora, para agendar o melhor 

dia, todos foram à escola realizar essa tarefa.  

 

Ao chegar, buscaram a diretoria para explicar o trabalho que seria feito. Em seguida, 

começaram a fotografar a fachada do prédio e a medir o tamanho do muro e do 

portão de entrada. Depois se locomoveram para o terreno ao lado da escola, onde 

planejaram construir o espaço para as aulas de educação física. Fizeram o mesmo 

procedimento: mediram e fotografaram o local. 
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Foi uma atividade bastante significativa, pois, por conta do seu objetivo e da 

necessidade de fazerem registros fotográficos, eles puderam observar a escola com 

um olhar mais atento aos problemas. Contudo, com a intenção de resolvê-los, de 

propor e desenvolver soluções para as necessidades percebidas. 
  

Figura 30 - Estudantes medindo o tamanho da fachada da escola 

 
Fonte: Milana Oliveira (2013) 

 
Figura 31 - Estudante fotografando espaço escolhido para realização do projeto enquanto os outros 
colegas investigam e medem o local 

 
Fonte: Milana Oliveira (2013) 
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Ao voltar da escola, foram feitos os registros das medidas dos espaços no desenho 

que tinham construído e também foram exibidas as fotografias feitas durante a visita. 

Na oportunidade, puderam discutir a razão de muitos daqueles problemas, além de 

pensarem imediatamente quais ações podiam ser feitas para resolverem as 

questões levantadas. 

 

4.4.5.4 Projetando soluções 
 

O processo de desenvolvimento das soluções que foram criadas para o espaço de 

recreação e educação física foi organizado pelos participantes da seguinte forma: 

primeiro criariam as tabelas de basquete; depois as traves de futebol; e depois 

pensariam como seriam os desenhos e formas do grafite e outros aspectos da 

ambientação do espaço. 

 

Foram identificadas pelos grupos, as restrições projetuais que tinham. Os projetos 

precisavam ter baixo ou nenhum custo, teriam que ser feitos por eles mesmos, e 

teriam que ser de fácil replicação, preferencialmente utilizando materiais 

reaproveitados. Voltaram a fazer pesquisas de referência sobre cada um dos itens 

que seriam projetados, definindo tamanhos, usos de materiais disponíveis, e 

processos de construção. 

 
Figura 32 - Imagens selecionadas pelos jovens em pesquisa de referência 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 
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Para as tabelas de basquete escolheram trabalhar com o madeirite, o mesmo que 

pintaram nos primeiros encontros com a atividade de grafite. Depois de pensarem 

algumas possibilidades como baldes plásticos, aros de metal, e outros, definiram 

fazer a cesta com garrafão de água mineral. Os garrafões de 20 litros eram 

suficientemente grandes para poder passar uma bola. 

 

Para as traves futebol, escolheram trabalhar com tubos de PVC. Os tubos. além de 

serem encontrados com facilidade em refugo de obras de construção, têm custo 

baixo. Além disso, com as conexões existentes para esse tipo de material era 

possível fazer as curvas e montagens necessárias. 

 
Figura 33 - Desenho da trave de futebol feito pelos estudantes durante a fase de desenvolvimento 
projetual 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 
 

 4.4.6 Experimentar 
 

Essa etapa é caracterizada pelo desenvolvimento de protótipos. Experimenta-se 

tudo o que foi projetado, construindo e fazendo os ajustes necessários para 

qualificar o projeto. Nesse momento os participantes estabelecem uma relação 
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maior com as ferramentas a partir do seu manuseio. Na prototipagem também é 

possível saber como se comportam os materiais escolhidos para cada solução, o 

que proporciona oportunidade de aprendizados significativos para os educandos. 

Fontoura afirma que:  
 

As atividades de design promovem a estimulação sensório-motora 
das crianças, elas aprendem envolvendo-se física e mentalmente 
com as atividades. As crianças e jovens manipulam objetos, 
materiais, ferramentas, equipamentos e máquinas; constróem 
modelos, maquetes e protótipos; ao mesmo tempo, pensam e 
refletem sobre o que estão fazendo. Integram pensamento e ação. 
(2002, p. 276) 

  

Esse é um momento da oficina de grande aprendizado, pois, durante o processo de 

prototipagem muitas ideias projetadas sofrem modificações a partir dos resultados 

que não saem como esperado. Além disso, o surgimento de novas ideias é 

constante a partir do contanto maior com a prática, com as características 

específicas de cada material utilizado e com a interação com os colegas. Fontoura 

considera que: 

 
As crianças ao desenvolverem idéias, ao conceberem produtos e ao 
construí-los, desenvolvem ao mesmo tempo habilidades de 
comunicação, expressam-se através da palavra falada e escrita, 
através da construção de modelos, protótipos, maquetes, da 
elaboração de desenhos, esquemas, diagramas e através de 
encenações. São habilidades desenvolvidas naturalmente pois as 
crianças e jovens sentem a necessidade de desenvolvê-las para que 
possam assim, expressar suas idéias. (2002, p. 278 e 279) 

 

O desenvolvimento dessas habilidades pôde ser percebido durante a construção das 

soluções projetadas. A seguir apresentamos o detalhamento de como foi a 

prototipagem de cada solução desenvolvida pelos jovens na oficina. 

 

4.4.6.1 Tabelas de basquete 
 
As tabelas foram os primeiros objetos a serem construídos. Era necessário 

conseguir os matériais definidos para sua construção, em especial os garrafões de 

água. Como o grupo decidiu fazer quatro tabelas, precisavam então de no mínimo 

quatro garrafões.  
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Ao refletir onde poderiam conseguir esses materiais, fizeram um levantamento de 

estabelecimentos comerciais que vendiam esse tipo de produto. Saíram em direção 

a esses locais para pedir garrafões inservíveis, quebrados ou fora da validade. Os 

primeiros dois locais visitados alegaram não terem em seus depósitos garrafões que 

pudessem ser doados. No terceiro, um distribuidor de água mineral, conseguiram a 

doação de oito garrafões. O fato de conseguirem um número maior do que 

precisavam foi positivo, pois, se cometessem algum erro durante a construção, 

teriam peças reservas para substituição.  
 

Figura 34 - Participantes da oficina voltando para aula depois de conseguir doação de garrafões de 
água mineral 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 
 

O diálogo com o dono ou funcionário do estabelecimento era conduzido pelos 

próprios jovens. Eles explicavam o projeto que estavam desenvolvendo, a ação na 

escola, e o que fariam com aquele material. Foi interessante perceber a 

desenvoltura de alguns que já tinham mais habilidade com esse tipo de situação e 

outros que foram se desenvolvendo a partir da necessidade. A cada nova loja, um 

grupo diferente fazia o pedido da doação. 
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O trabalho com os garrafões começou com a higienização. Todos foram lavados. O 

grupo se dividiu nas tarefas, enquanto uns limpavam com bucha e sabão, outros 

enxaguavam. 

 
Figura 35 - Higienização do material coletado 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 
 

Depois da limpeza, definiram a largura do aro, marcaram os locais de corte e 

começaram a cortar usando uma serra tico-tico. Depois do corte, o acabamento da 

peça era feito com uma lixa para aparar as arestas que ficavam na superfície 

cortada. Após definir que o aro seria parafusado na tabela, fizeram os furos, 

pegaram os parafusos e porcas e fixaram o primeiro aro cortado em um pedaço de 

madeira para testar se de fato funcionaria a proposta construída. Após a fixação, 

prenderam o modelo na parede e fizeram alguns arremessos com uma bola que 

levaram para testar. Deu tudo certo e ficaram satisfeitos com o resultado do 

trabalho. 
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Figura 36 - Jovens cortando o garrafão depois de terem marcado a largura do aro 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 

 

Figura 37 - Participantes testando modelo rústico da tabela 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 

 
Depois de fazer o teste, partiram para a construção dos modelos finais. Buscaram 

nas anotações que fizeram, a partir da pesquisa de modelos oficiais de tabelas de 

basquete, as medidas da tabela. Pegaram os madeirites que já estavam pintados 
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desde os primeiros encontros, marcaram as linhas de corte e com a serra tico-tico 

deixaram do tamanho planejado. Ao manusear a peça cortada, perceberam que ela 

não tinha a resistência e estabilidade que imaginavam, estava flexível. Então 

decidiram colocar uma moldura de madeira envolvendo toda tabela para aumentar 

sua estabilidade e resistência. Essa solução atendeu à necessidade projetual. Nesse 

momento, foi perceberam o quanto é importante prototipar, colocar em prática o que 

tinham planejado. Ficou claro para todos do grupo que durante o processo de 

construção dos protótipos, surgiam problemas e necessidade de ajustes que eles 

não teriam condições de saber se não partissem para o desenvolvimento dos 

objetos. 

 

Para fazer essa moldura usaram tábuas de lastro de cama que já tinham levado 

para o espaço da oficina em aulas anteriores, imaginando que em algum momento 

pudesse ser útil. Construíram os quatro modelos como planejado. 

 

Nesse momento da oficina, percebe-se grande motivação dos jovens para os 

trabalhos. Os exercícios mais práticos, que exigem habilidades manuais, que se 

caracterizam pela busca de um resultado concreto e significativo para eles, são 

encarados e realizados com grande entusiasmo.   
 

Figura 38 - Corte do madeirite para construção das tabelas 

 
Fonte: Milana Oliveira (2013) 



122 
 

 
 

Figura 39 - Fixação da moldura nos madeirites para dar mais resistência à tabela 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 

 
Figura 40 - Resultado final do processo de prototipagem das tabelas de basquete. 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 
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4.4.6.2 Trave de Golzinho 
 

A construção das traves começou com a reunião dos materiais necessários. Os 

participantes escolheram os tubos e conexões de PVC que usariam, a cola de tubo, 

e todas as ferramentas necessárias para o trabalho. Com o material em mãos, 

definiram o tamanho do gol e partiram para o corte das peças.  

 

A medida escolhida por eles foi de um metro para a abertura do gol e também para 

altura da trave. Após a montagem, que decidiram fazer sem usar a cola para fazer 

ajustes caso fosse preciso, perceberam que o tamanho do gol tinha ficado muito 

grande e decidiram refazer a estrutura. Nesse momento, os participantes ficaram na 

dúvida de qual seria o tamanho ideal.  

 

Foi perguntado ao grupo como eles faziam para medir o tamanho do gol quando 

jogavam bola com os colegas na rua. Todos falaram que usavam a medida de três 

pés para marcar o tamanho do gol. A partir dessa referência perceberam que 

podiam usar o mesmo sistema de medida para definir o tamanho da trave que 

estavam construindo. Foi um momento marcante, pois se caracterizou como mais 

uma oportunidade de mostrar que eles já tinham muitas respostas para as soluções 

que estavam criando. 

 

Para fazer a rede do gol sugeriram usar sacos de cebola encontrados em feiras 

livres. Conseguiram os sacos no Mercado Municipal de Simões Filho e com fios de 

náilon fixaram as redes nas traves. Ao final do trabalho, testaram as traves em uso 

real, jogando bola ao final da aula. 
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Figura 41 - Fixação da rede na trave 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 

 

Figura 42 - Participantes jogando bola com as traves criadas 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 
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4.4.6.3 Ambientação do espaço 
 

Para ambientação do espaço, a primeira idéia que os participantes tiveram, que foi 

de onde se originou o projeto, foi de usar o grafite. Ficou claro que a vontade de 

trabalhar com essa técnica de expressão artística estava ligada às experiências que 

tinham, a ideia subversiva da própria arte de rua, mas em especial à experiência que 

tiveram nos primeiros encontros. 

 

Na busca de ampliar do repertório dos participantes sobre outras formas de 

expressão visual, foram apresentadas outras técnicas artísticas. Eles demonstraram 

interesse em conhecer mais o stencil e também o mosaico com pisos e azulejos 

quebrados. Nesse último, identificaram uma relação direta com a grande quantidade 

de pisos e azulejos que são descartados em obras de construções residenciais e 

também nas lojas de materiais de construção quando os materiais estão com avaria. 

Esse fator facilitaria o uso dos mosaicos, pois a grande oferta baratearia o custo do 

trabalho, sendo uma alternativa ao grafite que teria um custo maior por conta da 

necessidade de comprar as tintas. 

 

Para aprender a trabalhar com essas técnicas, algumas aulas foram dedicadas à 

sua prática. Primeiro experimentou-se o stencil. Após apresentação de um breve 

panorama do que era a técnica, os principais usos, foi sugerido que os participantes 

fizessem nos moldes os desenhos que gostariam de trabalhar. Foram usados 

materiais reaproveitados para fazer esses moldes: classificadores velhos e caixas 

plásticas de arquivo. Após desenhar no material foram feitos os cortes com estilete e 

tesoura, e em seguida imprimiram as formas criadas com o uso de spray. 
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Figura 43 - Corte dos moldes depois de criação dos desenhos 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 

 

A apresentação das técnicas de como fazer mosaicos com pedaços de pisos e 

azulejos foi feita por meio da exibição de vídeos explicativos, e fotos de processos 

de passo a passo. Foram mostrados mosaicos feitos em diversos tipos de espaços, 

na busca de ampliar o repertório de possibilidades de uso da técnica entre os 

participantes. 

 

Após o entendimento do processo, partiram para a prática. O primeiro exercício foi 

em grupo. Coletivamente, eles foram provocados a criar uma imagem livre com os 

pedaços de pisos disponíveis, usando como suporte uma pedra de piso inteira. A 

experiência resultou numa maior aproximação com a técnica, despertando interesse 

por parte do grupo em continuar com esse tipo de trabalho em outros encontros. 
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Figura 44 - Primeiras atividades com mosaico 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 
 

Para exercitar como seria a aplicação em uma parede, a experimentação se 

estendeu para esse tipo de superfície, totalmente vertical. Eles queriam aplicar o 

mosaico em paredes da escola. Concluíram que seria bom ter uma experiência 

prévia com nesse tipo de suporte. Foram utilizadas algumas paredes do espaço 

onde estava acontecendo a oficina para realizar essa atividade. 

 
Figura 45 - Mosaicos feitos na parede pelos participantes da oficina 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 
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Depois de entenderem e praticarem a técnica do mosaico, os participantes partiram 

para a escolha dos desenhos que gostariam de fazer no espaço que estavam 

projetando. Discutiram alguns temas que achavam interessantes, relacionados com 

a proposta do ambiente, e em seguida pesquisaram e escolheram imagens que 

representassem bem o que queriam. Decidiram trabalhar com ilustrações sobre 

capoeira, futebol e basquete. 

 

4.4.6.4 Lixeiras para sala de aula 
 

Durante o processo de prototipagem, perceberam a necessidade de inserir mais 

uma solução dentro do projeto geral do espaço. Relataram que a área que iriam 

modificar ficava sempre suja, com muito lixo, porque em nenhuma sala de aula da 

escola havia lixeira. E por isso, muitos estudantes jogavam lixo pelas janelas das 

salas, e nesse caso, as janelas eram direcionadas para esse espaço. Concluíram 

que para acabar com o problema da sujeira seria necessária uma ação nas salas de 

aula: a construção e instalação de lixeiras. 

 

Escolheram trabalhar com o mesmo material que usaram nos aros das tabelas de 

basquete, o garrafão de 20 litros de água. Para atender todas as salas de aula da 

escola, precisavam de doze garrafões. Visitaram novamente o mesmo 

estabelecimento comercial que tinha doado as garrafas, e conseguiram a nova 

doação.  

 

Depois de definirem a altura da lixeira, cortaram a parte de cima do recipiente. Em 

seguida, lixaram a região do corte, retirando as arestas, e começaram a pintura dos 

modelos. Nesse processo, usaram também os stencils que foram produzidos em 

encontros anteriores.  

 

Nesse desafio, de solucionar o problema do lixo na sala de aula, foi possível 

observar que os jovens utilizaram um conhecimento já construído a partir de uma 

experiência anterior da oficina. Para o desenvolvimento da nova solução utilizaram o 

mesmo material das tabelas de basquete, só que com outra finalidade, e, por conta 
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disso, com outra configuração. Perceberam que um mesmo material pode ser útil 

para fins diferentes.  

 
Figura 46 - Lixeira finalizada e processo de customização 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 

 

4.4.7 Implementar 
 

Na fase de implementação, são analisadas com maior profundidade os atores 

envolvidos no contexto do projeto, como cada um pode contribuir com a 

implementação da iniciativa. É feito um planejamento definindo cronograma, ações, 

responsáveis e recursos necessários. Em seguida, esse plano é colocado em 

prática, fazendo a mobilização de pessoas e recursos, e de fato realizando o projeto.  

Esse momento da oficina é apresentado aqui a partir das etapas que foram definidas 

pelos jovens para a implementação da solução projetada. 

 

4.4.7.1 Mutirão design do bem 
 

Com todos os objetos construídos e com a definição de como seria a ambientação 

do espaço projetado, o grupo começou a refletir qual seria a melhor forma de fazer a 
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transformação do espaço da escola. Concluíram que um mutirão era o melhor 

caminho, pois poderiam convidar os colegas, professores, funcionários e pessoas 

que moram no entorno da escola para participar da ação. 

 

Com o caminho decidido, buscaram a diretoria da escola para apresentar a proposta 

e ver qual seria o melhor dia para fazer o mutirão. Sugeriram que deveria ser em um 

sábado, pois dessa forma não interferiria nos dias letivos. A diretoria da escola, além 

de escolher com o grupo o melhor dia para a ação, ficou responsável também pela 

alimentação dos voluntários que participariam do mutirão. 

 

Depois de combinar uma data com a diretoria da escola ,começaram a pensar como 

seria feita a mobilização das pessoas para a participação na atividade. Definiram 

que seria importante fazer um cartaz para colocarem nos corredores e lugares de 

grande circulação da escola. 

 

O cartaz foi feito de forma coletiva. Todos colaboraram com a definição das 

informações que deveriam estar contidas e também com as cores e disposição dos 

elementos textuais. O evento ficou denominado como Mutirão Design do Bem. 

Escolheram manter a mesma identidade visual da oficina com a ressalva de deixar 

mais alegre, com mais cores e formas.  
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Figura 47 - Cartaz do Mutirão Design do Bem criado coletivamente pelo grupo 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 

 

Com os cartazes em mãos, os colocaram na escola e chamaram os amigos e 

professores para participar da ação proposta. 

 

4.4.7.2 Buscando a viabilidade 
 

Com a data definida, partiram para planejar o mutirão. O desafio era o de identificar 

e conseguir tudo que precisavam para executar bem a ação. O trabalho iniciou com 

um levantamento de todos os materiais e ferramentas necessários para fazer o que 
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tinham pensado. Era imprescindível conseguir pisos, argamassa, tinta, rolos, pincéis, 

espátulas, arame, pigmentos de tinta, lixa, estopa e outros materiais. 

 

Fizeram uma lista com o que precisavam e da quantidade de cada item, e, após 

esse levantamento, decidiram buscar doações em lojas de material de construção 

na cidade. Para poder exercitar como seria a abordagem com os comerciantes que 

iriam visitar, fizeram uma simulação do diálogo num jogo de improvisação teatral. 

 

Imprimiram o cartaz, a lista de materiais e começaram a visitar as lojas. No primeiro 

local, uma pequena loja de materiais de construção, foram muito bem recebidos pelo 

dono do estabelecimento, que achou o projeto que eles estavam desenvolvendo 

bastante louvável. Este comerciante parabenizou os jovens pela ação e doou alguns 

itens da lista apresentada. Este momento foi significativo, pois eles saíram da loja 

com mais confiança para seguir na busca do restante dos materiais. 

 
Figura 48 - Jovens saindo da loja de materiais de construção com doação e cartaz em mãos 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 

 

A cada novo estabelecimento, o grupo se revezava na abordagem, dividindo o 

trabalho e proporcionando oportunidade para todos participarem da tarefa. Cerca de 

quinze estabelecimentos comerciais da cidade foram visitados.  
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Boa parte desses estabelecimentos fizeram doações, embora uns doassem mais, e 

outros menos. Durante esse trabalho, os participantes refletiam sobra a forma como 

eram recebidos em cada loja e ficavam muito felizes quando conseguiam algum 

produto novo. Eles entravam sozinhos nos estabelecimentos e logo após os pedidos 

que faziam, os facilitadores da oficina iam à loja e agradeciam novamente ao 

comerciante por ter feito a doação. 

 

Uma das reflexões que os estudantes fizeram ao final de um dia de visitas chamou 

atenção. Na percepção deles, os lojistas que tinham estabelecimentos menores 

eram mais abertos à doação. As grandes lojas muitas vezes não doavam e quando 

o faziam, era sempre em pequena quantidade.  

 

Essa atividade proporcionou reflexões sobre as relações humanas e a solidariedade 

entre as pessoas. Mostrou para o grupo que com a colaboração de todos, mesmo 

em pequenas quantidades, é possível fazer muita coisa. Ao final desse processo de 

busca por doações, os jovens conseguiram os materiais necessários para a 

realização do mutirão sem precisar comprar nenhum deles. 

 
Figura 49 - Alguns materiais arrecadados pelos jovens 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 
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Figura 50 - Argamassa e tinha para piso de concreto 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 

 

4.4.7.3 Realização do mutirão  
 

No dia marcado para a atividade, todos se encontraram antes no local onde eram 

realizadas as oficinas para carregarem os materiais e levarem para a escola, tanto 

os que receberam de doação para a reforma do ambiente, como os objetos que 

construíram durante a oficina, como as tabelas de basquete, traves de golzinho e 

lixeira.  

 

Ao chegar ao colégio, separaram os materiais que serviam dos que não serviam, e 

estavam ocupando o espaço que passaria pela transformação. As carteiras 

escolares quebradas, guarda-volumes e sobras de materiais de construção que não 

poderiam ser descartados foram levados para outro local da escola. 

 

Participaram desde o início das atividades, professores, estudantes, funcionários da 

escola e voluntários que foram convidados para colaborar com a empreitada. No 

total, cerca de 30 pessoas participaram do mutirão. 
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Após o deslocamento dos materiais, iniciou-se a limpeza do espaço. O grupo dividiu-

se para dar conta de limpar com mais velocidade todo o ambiente. Foram retirados 

entulho e muito lixo. 

 

Com o ambiente limpo, puderam ter uma visualização melhor da dimensão do 

espaço, o que foi importante para definir onde seriam fixadas as tabelas de basquete 

e também onde fariam os mosaicos. 

 

Após essas definições, partiram para a construção dos mosaicos e para a pintura 

das paredes. Os desenhos que tinham escolhido para os mosaicos foram replicados 

nas paredes em escala maior, e os estudantes que participaram da oficina 

orientaram os outros como fazer a fixação dos cacos de piso com a argamassa. 

Foram feitos três mosaicos grandes, cada um ficou sob a responsabilidade de um 

grupo de voluntários. 

 

Enquanto alguns estavam fazendo os mosaicos, outro grupo pintava as paredes do 

local com as tintas disponíveis. Um voluntário que tinha grande habilidade em 

desenhar fez diversas ilustrações em uma das paredes do local. Os desenhos foram 

pintados por outros participantes que se interessaram em colaborar com o trabalho. 

Um grupo de estudantes, usando tintas na palma das mãos, fez uma grande textura 

em parte das paredes do local.  

 

Depois do mosaico construído, das paredes pintadas e ilustradas, foi feita uma nova 

limpeza no espaço. Em paralelo a essa ação, foram fixadas nos locais escolhidos as 

tabelas de basquete e posicionadas as traves de golzinho no espaço. 

 

Foi possível perceber, durante o dia de trabalho, uma integração muito grande entre 

todos os participantes. Muitos professores ficaram impressionados com o 

comprometimento dos estudantes na atividade. Ao final do dia, todos os 

participantes ficaram muito satisfeitos com o trabalho realizado. Muitos declararam 

que o resultado superou suas expectativas.  
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Figura 51 - Espaço antes do Mutirão Design do Bem 

 
Fonte: Augusto Leal (2013) 

 
 
Figura 52 - Limpeza do espaço: retirada de lixo, entulho e objetos velhos 

 
Fonte: Fabrício Cruz (2013) 
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Figura 53 - Orientação para aplicação do mosaico e voluntários trabalhando 

      
 Fonte: Fabrício Cruz (2013) 
 

 

Figura 54 - Gabriel e Tony criando textura na parede com as mãos 

 
Fonte: Fabrício Cruz (2013) 
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Figura 55 - Resultado final do mutirão 

 
Fonte: Fabrício Cruz (2013) 

4.4.8 Compartilhar  
 

Durante todo o trabalho foram realizados registros fotográficos e audiovisuais que 

foram usados tanto para documentar o processo da oficina, servindo como fonte de 

dados para as análises realizadas, mas também para compartilhar as experiências 

vividas com a comunidade escolar, educadores, moradores de Simões Filho e 

demais interessados no tema do trabalho e nas ações realizadas. Para isso foram 

compartilhadas fotos em redes sociais e sites. 

 

Nesse momento do trabalho também é feita uma avaliação do processo como um 

todo pelos participantes. As impressões, análises aprendizados também são 

registrados para servir como referência para novas experiências com outros jovens e 

também para divulgação em ambientes, acadêmicos ou não, de discussão sobre 

iniciativas de inovação social ligadas ao design ou à educação. O trabalho de 

compartilhar é contínuo. 
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4.5 Aprendizados com os jovens  
 

A oficina Design do Bem se caracterizou como uma oportunidade de aprendizado 

constante para todos os participantes. Desde o momento de seu planejamento até a 

finalização do trabalho, o processo se estabeleceu como uma contínua 

experimentação, com erros e acertos que foram significativos para a construção dos 

conhecimentos.  

 

Por meio desse trabalho foi possível compreender como o ensino do design pode 

contribuir com o desenvolvimento da autonomia de jovens, a partir de sua utilização 

no desenvolvimento de soluções para desafios sociais. Por meio de técnicas e 

metodologias de design, os participantes identificaram necessidades sociais 

coletivas e trabalharam em soluções para a superação delas. Todos os projetos que 

se dedicaram a fazer foram realizados e implementados com sucesso. Dessa forma, 

exerceram sua autonomia ao se colocarem no mundo enquanto agentes de sua 

transformação. 

 

O engajamento dos jovens nos trabalhos e a dedicação durante toda a oficina 

provocaram reflexões sobre a importância da criação de significado para as 

atividades que são realizadas nas escolas e em outros espaços educacionais. Por 

meio de um projeto que escolheram fazer, apresentaram motivação para o 

aprendizado, fazendo deste, uma experiência divertida e edificante. Eles escolheram 

o que fazer, e sabiam a razão e a finalidade de cada atividade realizada, além de 

compreenderem o porquê dos novos conhecimentos construídos a cada encontro. 

Nesse ponto, percebe-se que o trabalho com design colabora com a atribuição de 

significado para as ações e atividades desenvolvidas pelos participantes. 

 

Durante a oficina, os jovens tiveram a oportunidade de desenvolver diversas 

habilidades, competências e valores relevantes para a superação dos desafios 

sociais, para uma melhor convivência humana e para o desenvolvimento de sua 

autonomia. Pelas observações feitas no decorrer do trabalho, que foram 

apresentadas anteriormente, pode-se perceber que a maioria dos participantes 

conseguiu se apropriar dos conhecimentos construídos no processo, mesmo que 
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não seja ainda de forma plena. Destacamos aqui as principais habilidades 

desenvolvidas: 

 

• Pensamento sistêmico  

• Pensamento crítico 

• Solução de problemas 

• Criatividade  

• Pensamento visual 

• Pesquisa 

• Análise e síntese 

• Trabalho colaborativo 

• Comunicação 

• Planejamento de ações 

 

Esses são atributos fundamentais para viver em um mundo complexo, em transição 

e repleto de desafios a serem superados, em especial pelos que vivem na escassez 

e precisam criar formas de sobrevivência e luta em a cada instante. Essas 

habilidades auxiliam na identificação de oportunidades de transformação da 

realidade vivida e dá aos jovens, as condições para realizá-las.  

 

Esse desenvolvimento dos jovens pôde ser percebido por outras pessoas que 

participaram do mutirão e também por trabalhadores da escola que estudavam. Para 

Fabrício Cruz, pedagogo e voluntário do mutirão, os jovens assumiram uma postura 

protagonista durante o trabalho e puderam orientar os participantes a partir dos 

conhecimentos que traziam da oficina: 

 
Fiquei bastante impactado com o posicionamento dos adolescentes 
que demonstravam a todo o momento, propriedade dos conteúdos 
obtidos ao longo da formação. Eles sempre associavam alguma 
atividade do mutirão a algum assunto visto em sala. Além disso, 
destaco a disposição deles para fazer o trabalho, afinal, seria o 
momento de colocar a mão na massa e tornar concretas as suas 
ideias de melhoria da escola. Eles estavam muito entusiasmados, 
sem dúvidas se sentiam protagonistas do processo. (2014) 
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A visão das pessoas que não conheciam os jovens e a escola é muito importante 

para criar essas conexões entre os resultados do trabalho e a percepção da 

mudança na vida de cada um dos participantes, pois trata-se de alguém que está 

fora do processo e identifica valores que foram objeto de construção do trabalho. Em 

relação à postura dos jovens, o designer e também voluntário do mutirão, Rodrigo 

Quadros, relatou que "foi bem interessante notar como eles se apropriaram do 

processo e do resultado, não era preciso mandar fazerem algo, tinham iniciativa, 

vontade." (2014). 

 

Um ponto observado de forma positiva durante o processo foi que quando são 

criadas oportunidades para que jovens - considerados indisciplinados - exerçam sua 

autonomia, eles mostram que são capazes de superar as dificuldades que têm e 

realizar ações surpreendentes. Essa percepção foi feita também por pessoas 

vinculadas à escola. A vice-diretora da escola, Simone Bocaiuva, afirmou que: 
 

Ter participado do Projeto Design do Bem, foi um experiência 
gratificante e reflexiva, pois oportunizou um grupo de alunos 
(“considerados danados”) a terem a oportunidade de vivenciar novos 
horizontes e melhorar sua auto-estima, isso comprova quando se há 
interesse e boa vontade as coisas acontecem. (2014) 

 

Esse depoimento da vice-diretora revela um efeito relevante do trabalho realizado 

com os jovens durante a oficina. A partir do momento em que eles se sentiram parte 

da solução dos problemas que encontravam na escola, o comportamento e a 

relação que tinham com o ambiente escolar foram transformados. Este resultado 

pode ser considerado como um dos principais do trabalho, pois pudemos perceber 

que associado ao desenvolvimento da autonomia, por meio da ação transformadora 

no mundo, é realizado também a construção de novas interações com o que meio 

que fazemos parte. 

 

Isso ainda sugere que muitos dos problemas relacionados às indisciplina em sala de 

aula, não são, necessariamente, de responsabilidade dos estudantes. Para afirmar 

isso com maior propriedade, seria necessário realizar uma investigação maior, com 

mais estudantes e em escolas diferentes, contudo, este fato não pode deixar de ser 

observado. Essa mudança de postura foi pontuada também por Vitória Portugal, 



142 
 

 
 

integrante da equipe técnica do colégio. Para ela, foi surpreendente "ter visto alguns 

alunos um tanto indisciplinados em sala de aula interagindo e contribuindo com o 

trabalho dentro da própria escola." (2014). 

 

Nesse mesmo sentido, ao relatar suas impressões sobre a participação dos jovens 

durante as atividades, a professora de artes (de outra escola) e voluntária do projeto, 

Milana Oliveira, declara que: 

 
Foi uma evidência da emancipação. As histórias que os próprios 
jovens contavam, de forma descontraída, durante a atividade, sobre 
as inúmeras vezes que eles foram advertidos pelo comportamento 
inadequado, eram notoriamente substituídas pela postura de 
liderança assumida por eles no mutirão. Neste momento eles, que 
antes eram os que riscavam as paredes, agora faziam arte no 
mesmo local e arquitetavam ações para defender o patrimônio da 
escola. (2014) 

 

Ela ainda afirma que o que mais chamou a sua atenção durante as atividades foi a 

integração dos participantes, o foco nas atividades, mas em especial a relação 

horizontal que foi criada na realização da atividade entre diretores, professores, 

estudantes e pessoas da comunidade do entorno da escola. Ela relata que: 

 
A integração entre os participantes e o foco nas tarefas foi evidente 
em todo o processo. Durante o dia, estudantes, professores e equipe 
de gestão estavam unidos para fazer a atividade e não se 
evidenciava nenhuma hierarquia, todos estavam mirando um 
objetivo: Melhorar aquele espaço. Membros da comunidade se 
integraram na atividade contribuindo com o que podiam e quem não 
participava diretamente, observava a ação de longe, vendo a 
inusitada movimentação. Ver o Diretor e o aluno trabalhando lado a 
lado traz muita satisfação e ainda mais ver o aluno ensinando ao 
Diretor algo que ele ainda não sabe é reestruturação das estruturas. 
(OLIVEIRA, 2014) 

 

É importante observar nesse depoimento da professora Milana, a percepção sobre a 

relação entre o estudante e o diretor. No trabalho, foi possível vivenciar experiências 

nas quais os estudantes ensinavam aos diretores, professores, e demais pessoas, o 

que e como poderiam conduzir as atividades. Nesse ponto, puderam ser observados 

que o planejamento prévio, a experimentação, e o entendimento de todo o processo 

(visão sistêmica), características das atividades de design, possibilitaram esse tipo 

de troca. 
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Outro ponto interessante é perceber que essa troca colaborativa de saberes, 

desprovida de preconceitos, onde a relatividade do saber de cada um é respeitada e 

valorizada, está presente nas orientações de Paulo Freire para uma educação 

emancipadora. Como a professora afirmou, vê-se aí uma reorganização da estrutura 

hegemônica, mesmo que momentânea, onde o jovem assume uma postura ativa, de 

poder decidir e orientar processos dentro da escola. De ensinar ao professor, ou ao 

diretor. 

 

Sobre a importância do projeto para a escola, a vice-diretora considerou que foi uma 

experiência ímpar, e ressaltou mais uma vez a mudança de comportamento dos 

estudantes que participaram na iniciativa. 

 
A maior importância foi a mudança no comportamento de alguns 
meninos e como se sentiram valorizados, além de oportunizar e 
integrar o universo acadêmico com a escola de forma lúdica e 
mostrar a esses meninos que existe um mundo além dos muros da 
escola onde eles podem integrar e agir, foi realmente enriquecedor, 
uma proposta ímpar. (BOCAIUVA, 2014) 

 

A vice-diretora ainda revela outro aprendizado desse trabalho: o quanto é importante 

uma aproximação da universidade com as escolas públicas. Os professores e 

estudantes das universidades de design têm muito a oferecer às escolas públicas de 

todo o Brasil. A demanda por soluções promissoras para os desafios que estão 

presentes dentro das escolas é muito grande, e este pode ser um forte ponto de 

conexão entre o ensino acadêmico e a Educação Básica. Ainda sobre a relação do 

projeto com a escola e com a universidade, a vice-diretora pontuou que:  

 
Este projeto deveria ser contínuo e ser levado como exemplo a 
outras áreas da Universidade para que outras pessoas fortalecessem 
a parceria que pode existir entre o universo acadêmico e o mundo da 
escola pública, que tantas vezes se distância, pois existe uma 
descontinuidade entre o que é pensado no mundo acadêmico e o 
que é efetivamente feito no mundo real, pois inúmeras as barreiras 
que contribuem para que não possamos aplicar na prática o 
idealizado na universidade. (BOCAIUVA, 2014) 

 

Esse depoimento revela, mais uma vez, além do reconhecimento da iniciativa por 

parte da escola, uma necessidade imediata de uma maior aproximação entre a 
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universidade e a escola pública, entre o que é pensado e o que é praticado. Para 

que assim possa-se de fato vivenciar a práxis defendida por Paulo Freire (1996), a 

união intrínseca entre a teoria e a prática para a transformação das realidades 

caracterizadas por processos de exclusão e injustiça social. 

 

Além da vice-diretora, os demais entrevistados demonstraram também que a 

iniciativa devia ser replicada em outras escolas e com outros jovens. O designer 

Rodrigo Quadros, chama a atenção para as habilidades desenvolvidas a partir do 

design e acredita que esse tipo de desenvolvimento deve ser parte de toda a 

formação básica: 

 
Apesar de ter sido um trabalho de meses que culminou com o 
mutirão, penso que as habilidades trabalhadas durante a formação 
(como a capacidade criativa, de raciocínio sistêmico, etc.) devem ser 
exercitadas durante TODA a formação básica. Mais do que ser 
assimilado ao currículo, acho que é uma questão de mudança de 
paradigma pedagógico. De qualquer forma, creio que a formação 
desenvolvida tem toda capacidade de ser replicada pelos próprios 
professores e deve ser levada a diante. (2014) 

 

Já a professora Milana Oliveira aposta que iniciativas como a que foi feita podem 

despertar maior interesse dos professores, estudantes e suas famílias em 

participarem mais ativamente da escola, e dessa forma colaborarem com sua 

transformação. Nesse sentido, ela acredita que o projeto deve ser replicado. 

 
O Brasil precisa de iniciativas que promovam o despertamento da 
responsabilidade que as principais instâncias da escola precisam 
assumir para que a Educação Básica melhore. É notório que o poder 
público precisa cumprir melhor seu papel. Contudo as demais 
instâncias como os professores, os alunos e suas famílias precisam 
se sentir agentes de transformação do sistema vigente. A inserção 
nas escolas de projetos como o Design do Bem é uma oportunidade 
de provocar esse despertamento, criando momentos em que de 
forma direta as pessoas possam ajudar a escola e se sentirem 
importantes no processo. Que a experiência deste projeto se espalhe 
e se multiplique. (2014) 

 

O pedagogo Fabrício Cruz acredita que a metodologia do Design do Bem tem 

grande potencial para replicação, por estar alinhada com o desenvolvimento de 

soluções para desafios sociais, por ser de baixo custo e alto impacto. Sugere ainda 
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que, para se efetivar, os professores passem também por processos formativos para 

aplicarem em seus ambientes de trabalho. Ele relata que: 

 
Entendo que a metodologia do Design do Bem tem um grande 
potencial de replicação. Para aplicá-la é preciso que sua linguagem e 
processos didáticos estejam contextualizados, vejo essa com uma 
condição para o êxito da iniciativa. Sua abordagem é alinhada aos 
problemas e soluções locais. É de baixo custo e de alto impacto, uma 
vez que o potencial de multiplicação na comunidade escolar é 
grande. Acredito que para assegurar a sustentabilidade dessa 
iniciativa é necessário o engajamento dos diretores, coordenadores 
pedagógicos e professores, que também devem participar de 
processos formativos, tais quais passaram os adolescentes. (2014) 

 

A partir desses depoimentos e do trabalho que foi realizado durante o processo da 

oficina, é possível identificar seu grande potencial de replicação, e, em especial, o 

impacto que pode ter ao ser aplicado nas diversas escolas públicas de todo o país. 

O trabalho com os professores apresenta-se como grande desafio para a efetiva 

implantação do projeto dentro do ambiente escolar. 

  

Durante o trabalho, os jovens construíram suas trajetórias e suas formas de intervir 

no mundo enquanto agentes de sua transformação. Essa mudança de 

comportamento foi percebida por eles mesmos, pelos profissionais do colégio onde 

estudavam e pelas pessoas que os conheceram no dia do mutirão. Diante disso, 

consideramos que o maior aprendizado desse trabalho foi que, ao criar 

oportunidades para que as pessoas desenvolvam-se a partir de sua inserção crítica 

e ativa no mundo, elas transformam e são transformadas. E o design pode colaborar 

com esse processo. 
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CAPÍTULO V 
__________________________________________________________ 
Considerações Finais 
 

5.1 Conclusão 
 

Ao final desse trabalho, podemos considerar que seus objetivos foram 

contemplados, pois pudemos compreender como o ensino de design pode contribuir 

com o desenvolvimento da autonomia de jovens, a partir de sua utilização na criação 

de soluções para desafios sociais.  

 

Como já apresentado, a partir da experiência com a oficina Design do Bem, os 

jovens tiveram oportunidade de tomar consciência dos desafios sociais em que 

estão inseridos, analisando criticamente cada situação e as possibilidades de 

superação de cada uma delas. A partir de práticas, métodos e ferramentas de 

design, eles projetaram soluções para os problemas identificados e puderam, acima 

de tudo, desenvolver as habilidades necessárias para o exercício de sua autonomia. 

 

Para contemplar o objetivo dessa dissertação, foi fundamental o entendimento sobre 

os processos de inovação social, seus contextos, características, causas, efeitos e 

relações com as atividades de design. Foi importante também a busca pela 

compreensão dos resultados do ensino de design com jovens. Nesse ponto 

destacamos a significativa contribuição do pensamento pedagógico de Paulo Freire 

e dos estudos de Antônio Fontoura sobre educação e design.   

 

Esse aprendizado se solidificou na oficina Design do Bem. Esse foi o grande 

momento do trabalho. Os aprendizados construídos com os jovens demonstraram 

que o design pode ser um instrumento de promoção da justiça social e 

desenvolvimento da autonomia. Os participantes compreenderam a realidade que 

viviam e criaram as condições para a superação dos desafios sociais a que estavam 

submetidos. Essa postura de inserir-se no mundo enquanto sujeito capaz de 

transformá-lo, norteados por princípios de justiça social, solidariedade e fraternidade, 

buscando o bem estar coletivo, é a maior colaboração que pode-se oferecer a uma 
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pessoa. E nesse sentido, chegamos ao final desse trabalho percebendo esse tipo de 

postura nos jovens que participaram da oficina. 

 

5.2 Contribuições teóricas 
 

Neste trabalho foi feito um levantamento de referências bibliográficas relacionadas à 

inovação social, ao design e educação, estabelecendo conexões entre os temas, 

realizando análises que podem colaborar com o seu melhor entendimento. Os 

estudos realizados apresentam uma perspectiva relativamente nova para a atuação 

do designer nos diversos âmbitos sociais, fundamentando mudanças de paradigmas 

em relação à profissão. 

 

Compilamos as diretrizes para a atuação do designer nos contextos de inovação 

social e no universo de trabalho com grupos de pessoas envolvidas em ações de 

transformação social. Foram discutidos pontos relevantes referentes à atuação do 

designer que podem provocar reflexões acerca do universo de trabalho dos 

profissionais da área, além de colaborar com a sustentação da discussão sobre uma 

atuação mais responsável e comprometida com os princípios da justiça social dentro 

da formação e da atuação dos designers. 

 

Foi criada uma proposta de ensino de design que pode ser objeto de estudo de 

outros designers, educadores e pesquisadores dessas áreas. A proposta de ensino 

é acompanhada de uma aplicação prática, com comentários, análises e 

fundamentação teórica de cada ação realizada. Isso proporciona maior 

entendimento sobre o processo e sobre as bases teóricas que dão suporte ao 

trabalho. 

 

5.3 Contribuições práticas 
 

A proposta de ensino de design para jovens, criada nesse trabalho, pode ser usada 

por professores nas escolas, por educadores sociais, líderes comunitários, e 

designers interessados em desenvolver projetos de inovação social. A proposta 
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apresenta as etapas do processo de trabalho, além de orientar os tipos de 

abordagens e atividades que podem ser realizadas para alcançar os objetivos das 

tarefas. 

 

O relato do processo da oficina também pode ser usado como referência para 

educadores que se interessem em experimentar novas formas de relacionar-se com 

estudantes e seus objetos de aprendizagem. No processo, são descritas além da 

proposta metodológica diversas técnicas que foram utilizadas no desenvolvimento 

do trabalho.  

 

Considerando os resultados da oficina Design do Bem, tanto para a escola quanto 

para formação dos jovens que participaram, essa experiência apresenta uma 

alternativa de trabalho em prol da melhoraria da qualidade da educação básica em 

escolas públicas de todo o país. Além de ser uma ponte de diálogo e colaboração 

entre a academia e a escola pública, quando aplicada em cursos de extensão nas 

universidades. 

 

5.4 Linhas futuras de investigação 
 

Como linha de investigação futura, para o autor ou outros pesquisadores 

interessados, é possível vislumbrar o desenvolvimento de uma pesquisa abordando 

como pode ser feita a formação de multiplicadores da proposta de ensino da oficina 

Design do Bem, tendo como foco professores de escolas públicas. Além disso, este 

trabalho despertou interesse em aprofundar os conhecimentos sobre os processos 

de inovação social e a colaboração do designer para o aumento do impacto das 

iniciativas, a partir do uso de metodologias existentes e do desenvolvimento de 

novas. 
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