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A JOPDesign'19 é a 1ª Jornada de Pesquisa da Pós-Graduação em Design da UFMA. O evento teve o
intuito de trazer para o âmbito compartilhado as pesquisas realizadas e em andamento no PPG em 
Design, ampliando a discussão sobre a pesquisa em Design no estado do Maranhão e fomentando a 
produção acadêmica dos docentes e egressos do programa. O desenvolvimento econômico, ambien-
tal e social e a produção tecnológica e inovação são os vieses que nortearam o evento. 

Para esta primeira edição, a chamada de resumos expandidos foi limitada aos estudantes do próprio 
pprograma, e temos o intuito de ampliar a chama para estudantes de outros programas, para também 
fomentarmos o debate interdisciplinar. 
 
Na primeira edição contamos com 31 apresentações orais de mestrandos do PPGDg-UFMA, com os 
resumos disponibilizados nesta publicação e com 04 palestras, 01 mesa redonda e 01 workshop, minis-
trados pelos professores convidados da UEMG e UFPR:

Palestra: “Métodos e ferramentas para o projeto de serviços”
PProf. Dr. Aguinaldo dos Santos

Palestra: "Design social e Acessibilidade”
Profa. Dra. Maria Lúcia Okimoto

Palestra: "Abordagem do design sistêmico"
Profa. Dra. Kátia Pêgo

Palestra: “Linguagem dos materiais no design"
Profa. Dra. Maria Regina Álvares

WWorkshop:  “Seleção do método de pesquisa” ; 
Prof. Dr. Aguinaldo dos Santos

Mesa redonda: “Aspectos inerentes ao processo de pesquisa em design”: Prof. Dr. Edson Carpinteiro: 
"Ética na pesquisa em design"
Profa. Dra. Rita Ribeiro: "Design e ações de divulgação científica"
Mediação: Profa. Dra. Raquel Noronha

O evento aconteceu entre os dias 22 a 24 de abril de 2019, nos auditórios do Centro Pedagógico Paulo
FFreire e contou com 183 participantes, entre ouvintes, palestrantes e apresentadores de resumos; 
aconteceu em paralelo ao 1° Seminário do PROCAD-Design: Comunidades Criativas e Saberes Locais: 
design em contexto de baixa renda, financiado pelo Edital Procad-AM da Capes, contribuindo para a 
pesquisa e desenvolvimento da região amazônica e inovação no estado do Maranhão.
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DESIGN AUTOMOTIVO: O PODER SIMBÓLICO 
DA CUSTOMIZAÇÃO 

Automotive design: the symbolic power of customization 

Antônio Pires Farias Junior 
Universidade Federal do Maranhão, Mestrando, 
antonio.pires.farias@gmail.com 

Rosane de Fátima Antunes Obregon 
Universidade Federal do Maranhão, Doutora, 
antunesobregon@gmail.com 

RESUMO 

Este resumo expandido trata de forma concisa a fundamentação da pesquisa “Design 
automotivo: o poder simbólico da customização”. Através de uma pesquisa qualitativa, este 
trabalho buscará verificar a convergência de conceitos do design (BAXTER 2000; LOBACH, 
2001), design emocional (NORMAN 2008) hedonismo (DAMÁZIO E MONT’ALVÃO, 2008) e 
individualização (KAST, 1990) nos projetos de automóveis customizados. Para tal, 
realizaremos observações, coleta de dados e entrevistas junto a membros de clubes de 
automóveis customizados da cidade de São Luís, Maranhão. Como resultado propor um 
substrato teórico acerca do papel dos fatores subjetivos na estruturação de projetos. 

Palavra-chave: Customização automotiva, design, design emocional, hedonismo, 
individualização, percepção estética 

ABSTRACT 

This expanded summary concisely addresses the rationale behind the "Automotive Design: The 
Symbolic Power of Customization" research. Through a qualitative research, this work will seek 
to verify the convergence of design concepts (BAXTER 2000; LOBACH, 2001), emotional 
design (NORMAN 2008) hedonism (DAMÁZIO AND MONT'ALVÃO, 2008) and individualization 
(KAST, 1990) customized cars. To this end, we will make observations, data collection and 
interviews with members of customized car clubs in the city of São Luís, Maranhão. As a result, 
we propose a theoretical substrate about the role of subjective factors in project design. 

Key-words: Automotive customization, design, emotional design, hedonism, individualization, 
aesthrtic perception 

A nossa relação com automóveis pode ser dada de diversas maneiras. Pode ser 
estritamente funcional, quando o carro é uma ferramenta para nos auxiliar em nossos deslocamentos 
diários, como pode ser de cunho subjetivo ao usarmos o automóvel para expressar nossos gostos, 
status e relações sociais. Por vezes tais manifestações vêm através de processos extremos de 
modificação nos projetos originais dos carros, que não raramente podem afetar a funcionalidade e o 
desempenho do automóvel na sua função essencial. Nessas modificações valem muito mais o 
aspecto simbólico e de representação que a funcionalidade. A partir desta observação, mostrou-se 
pertinente para o autor verificar como são dados esses processos design na customização dos 
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automóveis a partir de um ponto de vista da relação simbólica entre o usuário e o objeto 
customizado.  Para validação científica, propomos a realização de uma pesquisa qualitativa que terá 
como objetivos: mapear o processo criativo nos projetos de automóveis customizados; identificar os 
elementos do design relacionados subjetividade em projetos de automóveis customizados; verificar a 
convergência entre a customização dos automóveis e os aspectos subjetivos do design; e propor um 
substrato teórico sobre o papel dos aspectos subjetivos do design na estruturação de projetos. Esta 
abordagem apresenta aderência a tangibilização de processos culturais em produtos de design bem 
como a relação social entre os atores sociais envolvidos no processo, e a relação simbólica entre os 
produtos e tais sujeitos, de acordo com a proposta do Programa de Pós-Graduação em Design da 
UFMA. 

Para tal, conduziremos uma pesquisa qualitativa, exploratória, embasada em uma revisão 
bibliográfica sistemática sobre a história do automóvel e sua customização; conceitos pertinentes aos 
fundamentos do design, design emocional, hedonismo; e conteúdos relacionados ao campo da 
psicologia como individualização e conceito de self. Seguindo o projeto, será conduzida uma 
pesquisa em campo, realizando observações in loco em eventos e reuniões de clubes de carros 
customizados, bem como em oficinas especializadas do ramo da cidade de São Luís, Maranhão. 
Serão conduzidas entrevistas com questionário fechado e coleta de dados serão realizadas 
juntamente aos usuários de carros customizados locais. A amostragem do estudo será feita por 
cotas, tendo seu volume determinado a partir do levantamento da estimativa de quantos usuários de 
carros customizados são membros dos clubes automotivos que fornecerão os dados para a 
pesquisa. Posteriormente, serão gerados relatórios conclusivos a partir da análise dos dados 
coletados durante a pesquisa (GIL, 2002). 

Para fundamentação teórica, aportaremos conceitos históricos sobre a indústria automotiva, 
o automóvel, tratando desde o período artesanal europeu do século XIX, onde os carros eram meras
carruagens motorizadas para as elites, até revolução proposta por Henry Ford com seu modelo de
fabricação em série, reduzindo o tempo de fabricação e os custos e, por conseguinte, fomentando a
popularização do automóvel (LARICA, 2003; HESKET, 2006). Também abortaremos como se deu o
início das customizações automotivas na Califórnia dos anos 1920 e 1930 e sua popularização com
os soldados egressos do pós-Segunda Guerra ávidos por adrenalina, alterando características de
carros velhos e baratos a fim de conferi-los mais potência e estilo único (GANAHL, 2001,
HERNANDEZ 2016). Trataremos de conceitos fundamentais de autores clássicos dos processos de
design de produtos, apontando suas afirmativas acerca de características de produtos de massa,
onde a aparência estética de um produto industrial e reproduzida milhares de vezes por estes meios
é a mesma em cada exemplar e, que apesar disto, atua de forma distinta e individual sobre as
diferentes situações da vida e diferentes usuários/ observadores. (BAXTER 2000, LOBACH, 2001,
GOMES FILHO, 2006).

Do ponto de vista das relações subjetivas entre usuários e produtos usaremos como 
alicerce os conceitos de design emocional (NORMAN, 2008), ilustrando no contexto de carros 
customizados os seus três níveis: o visceral ou estético, geralmente ligado ao impacto que o visual 
do produto produz frente a percepção do usuário; o comportamental ou prático, relacionado 
diretamente ao uso do objeto e sua capacidade de executar a tarefa proposta; e o reflexivo ou 
simbólico, mais vasto, envolvendo aspectos culturais, afetivos além do seu próprio uso, podendo o 
usuário desconsiderar características negativas de um produto por conta de uma imensa satisfação 
alcançada devido a um aspecto simbólico do objeto. Outro conteúdo pertinente hedonismo 
(DAMÁZIO E MONT’ALVÃO, 2008) que é definido pela capacidade de um produto de abranger a 
além da usabilidade, o oferecerecimento de uma experiência prazeroza de individualização e 
customização de seu sistema. Outras abordagens fundamentais são os provenientes da experiência 
de produto e o design atitudinal (HEKERT, 2006, NIEMEYER, 2008), o qual a interação com o 
produto enseja a construção da complexa individualidade existente. Serão de suma importância os 
conhecimentos a certa de subjetividade do indivíduo oriundos do campo da psicologia, como a 
construção do self junguiano e a individualização (KAST, 1990) onde esta é um processo de 
diferenciação no qual a natureza única de uma pessoa deve ser exprimida.  
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Esta ponte entre design e psicologia se mostra fundamental para o entendimento da ação 
do designer industrial como emissor de uma mensagem em forma de um produto, onde o 
entendimento desta mensagem é dado através da percepção, processo pelo qual a estética se 
transforma em significado. Sendo este um processo subjetivo e individual, influenciado pelas 
experiências, memórias, valores pessoais e sociais que cada um de nós possuímos. Nenhum valor 
estético ou simbólico é absoluto e independente da percepção de indivíduos ou grupos sociais. 

Gomes Filho (2006) diz que a função simbólica implica um determinado modo de ser e de 
viver do usuário, inserido em um determinado grupo social. Larica (2003) afirma que os automóveis 
são produtos utilizados por grupos segmentados, sendo comumente usados para expressar status 
social. Contudo, a relevância e a qual grupo social tal status será direcionado está diretamente ligado 
a significação que determinado produto ou manifestação dele tem para um determinado grupo ou 
indivíduo. Para fundamentar esta abordagem usaremos conceitos complementares apresentados 
sobre a relação de status do usuário com o automóvel, onde este contém e comunica um significado 
cultural (ANDRADE NETO E PIZZARO, 2013), e o simbolismo do automóvel customizado dentro de 
grupos sociais de jovens urbanos, mostrando como para muitos destes o carro é símbolo de status e 
poder simbólico, dando-lhes auto-estima e aceitação pelos pares, bem como orgulho e entusiasmo 
(WARREN E GIBSON, 2011). 

Dentro da proposta de exploração apresentada, tendo como base o referencial bibliográfico 
supracitado, esta pesquisa buscará como resultados elucidar como são construídas as relações de 
subjetivação e individualização através de processos de design em produtos customizados, tendo 
como base a relação entre o usuário e o automóvel. Para isso esperamos a confirmação de que tal 
subjetividade provém das relações sociais e experiências históricas de cada um dos indivíduos, bem 
como ao sentimento de pertencimento a determinado grupo social por conta deste tipo de afinidade, 
comprovando assim que o outrora meio de transporte carro passa a representar uma intrínseca 
relação de afeto, por muitas vezes adquirindo características antropomórficas como personalidade, 
companheirismo e humor aos automóveis, desconsiderando assim qualquer característica negativa 
relacionada ao uso prático adquirida devida ao processo de customização. 
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Contribuições do Infodesign para usuários 
transgênero.  

Infodesign’s contribution for transgender users 

Rafael Ricarte de Souza 
UFMA, Mestrando, rafael_ricart@me.com 

Ana Lúcia Zandomeneghi 
UFMA, Doutora, ana.zandomeneghi@ufma.br 

Cassia Cordeiro Furtado 
UFMA, Doutora, cassia.furtado@ufma.br 

Rosane Antunes Obregon 
UFMA, Doutora, antunesobregon@gmail.com 

Wener Teixeira dos Santos 
UFMA, Doutor, wener.santos@ufma.br 

RESUMO 

É possível observar uma grande necessidade de caracterizar o Design como potencial agente na solução de 

problemas relacionados a informação e comunicação. A fim de reunir processos metodológicos capazes de 

solucionar problemas e reiterar essa afirmação, onde o Design da Informação (Infodesign) é sujeito ativo nesse 

processo, será realizada um estudo de caso com usuários transgêneros. O objetivo dessa pesquisa é 

estabelecer contribuições do Infodesign como critérios para produção de impressos bem como analisar as 

necessidades dos usuários em relação aos materiais existentes, porém oriundos do planejamento familiar 

cisgênero. Como método de pesquisa qualitativa será utilizada a revisão sistemática de literatura bem como 

testes com usuários. Como resultados espera-se contribuir com informações concisas que possam servir de 

base para produção e desenvolvimento de materiais que sirvam de apoio aos usuários.   

Palavra-chave: Trangênero, Infodesign, Design 

ABSTRACT 

It is possible to observe a great need to characterize the Design as a potential agent in the solution of problems 

related to information and communication. In order to gather methodological processes capable of solving 

problems and reiterate this assertion, where the Information Design (Infodesign) is an active subject in this 

process, a case study will be conducted with transgender users. The objective of this research is to establish 

contributions of Infodesign as criteria for the production of printed materials and to analyze the needs of the users 

in relation to the existing material, but originated from the family planning of cisgender. As a method of qualitative 

research will be used the systematic review of literature as well as tests with users.  The results are expected to 

contribute with concise information that can serve as a basis for the production and development of materials that 

serve to support users. 
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A sexualidade humana existe de forma complexa, em diversas expressões e possibilidades de 

estruturação. “A sexualidade é uma parte integrante da vida de cada indivíduo que contribui para a 

sua identidade ao longo de toda a vida e para o seu equilíbrio físico e psicológico” (APF, não 

paginado, 2014). No que tange a sexualidade humana, compreende-se o seu aspecto plural, tendo 

ciência de que alguns indivíduos sentem não pertencer ao gênero identificado em seu nascimento. O 

avanço tecnológico tornou possível intervir na inadequação entre órgão genital e identidade sexual 

com procedimentos cirúrgicos. Para dar início a sua transição (readequação genital), os transgêneros 

passam por transformações estéticas a começar pela hormonização, onde muitas vezes, esse 

procedimento é feito sem a devida orientação médica profissional (VARELLA, 2017) embora desde 

2008, em alguns estados, o Sistema Único de Saúde (SUS) ofereça atendimento, ambulatorial 

(acompanhamento psicoterápico e hormonioterapia) e hospitalar (realização de cirurgias e 

acompanhamento pré e pós-operatório) (SUS, 2011). No hospital universitário Materno Infantil, em 

São Luis, Maranhão, segundo a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ESBERH (2018) desde 

2016, oferece serviço de hormonioterapia e acompanhamento multidisciplinar a usuários que buscam 

o processo de redesignação. Para iniciar os atendimentos, o hospital conta com a presença de:

assistente social, psicóloga e sexóloga, juntamente com médicos residentes e estagiários, 

constituindo o grupo terapêutico, que se reúnem mensalmente. Para atender a demanda dos 

encontros, o grupo de profissionais dispõe de recursos e materiais (como ilustrações gráficas e 

modelos anatômicos) que servem de mostruário durante as reuniões, com o intuito de perceber a 

expectativa dos usuários em relação as transformações corpóreas, além de promover o autocuidado. 

Entretanto o material impresso disponível (display de mesa) não atende as necessidades dos 

usuários transgêneros de acordo com suas estruturas físicas/corpóreas, não caracterizando uma 

informação eficaz, uma vez que este recurso utilizado é oriundo do planejamento familiar, ou seja, 

possui representações gráficas apenas de usuários cisgêneros. O Design da informação, também 

conhecido como Infodesign nos conduz a uma discussão entre forma e função, onde a informação 

precisa ter clareza, porém, sem perder o apelo estético. A mensagem precisa atingir o usuário e ser 

entendida pelo o mesmo, e para tanto essa relação (mensagem – receptor) necessita ser 

compreendida. Para Frascara (1997) e Bonsiepe (2011) apud Oliveira e Freire (2015) “é preciso criar 

mensagens discrimináveis, atrativas, compreensíveis e convincentes para que se destaquem nesse 

emaranhado de informações. Mensagens que não apenas chamem a atenção do público, mas que 

os empodere”. O Design universal segundo Ulbricht (2013) visa incentivar o desenvolvimento de 

contéudos que atendam de forma positiva as necessidades dos usuários ao consumir determinadas 

informações, ou seja, centrado no usuário, diante de um cenário onde existem inúmeros formatos e 

meios de representação dessa informação. Perante esse cenário a presente pesquisa fora realizada 

como o intuito de analisar processos em Design capazes de propor métodos que conduzem para 

solução deste problema. De acordo com Formiga (2011), pensar o Design nos possibilita contribuir 

com a sociedade em busca de novas soluções através de informação eficiente. A ineficácia da 

informação além de causar desorientação e stress, influencia no seu valor no que tange a percepção 
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dos usuários quanto as imagens. Se por um lado, a compreensão de uma imagem com eficiência de 

informação causa no usuário (receptor) conforto, identificação e confiabilidade (FORMIGA, 2011), por 

outro lado no usuário transgênero, onde a satisfação pessoal está diretamente relacionada com o 

corporificar da imagem, reflete também em sua auto-estima (FIGUEIREDO, 2016). Assim, essa 

pesquisa visa investigar a utilização de métodos e técnicas no infodesign que tem como objetivo, 

analisar contribuições do Infodesign para orientar a produção de material impresso destinado a 

usuários transgêneros. O tema é relevante para o pesquisador em virtude do compromisso com a 

comunidade acadêmica pela construção coletiva da ciência, assim como para a comunidade 

transgênero a qual carece de visibilidade e recursos. Como métodos para realização deste estudo, 

segundo Gil (2008), a pesquisa é qualitativa, incluindo estudo de caso, entrevistas e testes com 

usuários, e visa coletar informações sobre o objeto de estudo com a finalidade de desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos de problemas específicos, segundo Souza, Fialho e Otani (2007). A 

pesquisa será constituída de 03 etapas: revisão sistemática de literatura, estudo de caso, e testes 

com usuários previstos como métodos de avaliação e teste de compreensão, a fim de garantir a 

participação destes, de acordo com a aprovação após submissão ao comitê de ética, uma vez que 

trata de pesquisa com seres humanos. Com os dados adicionados nessa pesquisa espera-se 

acrescentar informações e esclarecer questões que envolvam criação/desenvolvimento de 

materiais impressos destinados aos usuários transgêneros sob a ótica do Infodesign. 
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RESUMO 

Entendendo que design assume importante papel na sociedade como elemento comunicativo, 
este resumo expandido descreve a pesquisa em desenvolvimento a nível de mestrado focado 
em entender como são identificados, retransmitidos e reconfigurados em diversas mídias os 
signos que compõem uma linguagem específica de uma cultura local ou de uma comunidade. 
Objetiva propor um modelo de projeto gráfico para promoção da narrativa da identidade 
cultural, através de uma metodologia de abordagem qualitativa com vistas a discussões 
teóricas e interpretativas. Por meio da pesquisa observacional, analítica e exploratória, 
pretende-se buscar conhecimentos e investigar fenômenos e fatos acerca da relação do 
projeto gráfico e da eficácia da comunicação visual enfatizando a caracterização regional 
brasileira aplicada na animação de curta duração. No alcance do objetivo geral pretendido na 
pesquisa, espera-se obter uma ferramenta de ação facilitadora na criação e desenvolvimento 
de novas narrativas, como ponto de partida para novas e diferentes articulações. 

Palavra-chave: Design, regionalismo, animação 

ABSTRACT 

Understanding that design assumes an important role in society as a communicative element, 
this expanded summary describes the development research at master's level focused on 
understanding how the signs that compose a specific language of a local culture or community 
are identified, retransmitted and reconfigured in various media. It aims to propose a graphic 
design model to promote the narrative of cultural identity, through a methodology of qualitative 
approach with a view to theoretical and interpretative discussions. Through observational, 
analytical and exploratory research, it intends to seek knowledge and investigate phenomena 
and facts about the relationship of graphic design and the effectiveness of visual 
communication emphasizing the Brazilian regional characterization applied in short duration 
animation. In order to achieve the general objective sought in the research, it is hoped to obtain 
a facilitating action tool in the creation and development of new narratives, as a starting point 
for new and different articulations. 

Keywords: Design, regionalism, animation 
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Este resumo expandido descreve a pesquisa em desenvolvimento a nível de mestrado no 
Programa de Pós-graduação em Design da Universidade Federal do Maranhão. Nesse 
direcionamento, e de acordo com Meggs e Purvis (2009), evidências apontam que desde a 
pré-história é possível perceber que as pessoas buscam se comunicar através de meios 
gráficos, como forma de transmitir ideias, conceitos, registrar as informações, bem como 
ordenar e deixar as informações claras. Atualmente, o mundo tem se reinventado contínua 
e rapidamente, seja nas formas de fazer as coisas, e até mesmo de consumi-las. Esse fluxo 
contínuo em meio à liquidez moderna, conceito definido por Bauman (2011), e a volatilidade 
de conteúdos em meio a era digital resulta em diversos formatos de mídia para a rápida 
oferta. Nesse contexto, assume papel de destaque as animações desenvolvidas para 
diversos fins, desde educacionais, informativos, alerta, entretenimento, entre outros. As 
animações de curta duração, caracterizadas pela duração menor que 15 minutos (ANCINE, 
20--), precisam rápida e concisamente transmitir as informações ao seu expectador. No 
espectro do design da informação, existem ramificações que têm contribuído para o 
desenvolvimento e apresentação das animações objetivando a eficiência na transmissão 
das informações pretendidas. Na visão de Pichler e Mello (2012), a cultura regional é 
entendida como uma combinação de manifestações culturais de um grupo de classes 
próprias de uma localidade. Explicam que a cultura é diretamente ligada à noção de 
identidade, uma vez que permite a identificação interna de símbolos, linguagem, e uma 
representatividade que lhes diferenciam do que é externo a esse grupo. Para Flusser 
(2007), a comunicação entre os humanos acontece por meio de artifícios, criados e 
difundidos por eles. Neste contexto, segundo Niemeyer (2007), é a semiótica que norteia o 
processo de construção de um sistema de significação e é a partir desse panorama que é 
possível identificar os elementos participantes desta dinâmica. Assim, Niemeyer (2007) 
caracteriza o produto de design como um representante de informações participante do 
processo de comunicação. Em meio a este panorama, importa frisar que o Design abrange 
de maneira transversal conhecimentos interdisciplinares que permeiam diversos campos, 
passando pela psicologia, educação, história, antropologia cultural, além dos campos 
tecnológicos, onde, trabalhado de maneira aliada à tecnologia da informação e 
comunicação como ferramenta, pode transmitir a mensagem pretendida com maior 
eficiência. Diante disso, é notável como o design assume importante papel na sociedade 
como elemento comunicativo, transmitindo uma gama de mensagens por diferentes 
configurações de mídias. Através desta convergência de mídias, permite a identificação e 
transmissão de diversas manifestações de expressões culturais de um local ou um grupo. 
Partindo da visão da comunicação interna e externa a grupos culturais, como são 
identificados, retransmitidos e reconfigurados em diversas mídias os signos que compõem 
uma linguagem específica de uma cultura local ou de uma comunidade, foi realizada uma 
Revisão Sistemática da Literatura (RSL). A metodologia aplicada permitiu compreender o 
estado da arte de pesquisas sobre a convergência de mídias de aspectos culturais no 
espectro da semiótica aplicada ao design, onde foi possível identificar que no atual cenário 
de pesquisas existe um volume muito pequeno de trabalhos que tratem da convergência de 
mídias associada ao design. Abordagens aos elementos culturais e a semiótica também 
são bastante escassas, ficando deficiente o estudo com enfoque mais direto entre os atores 
sociais e os elementos que compõe essas temáticas. Nessa linha, a pesquisa em 
desenvolvimento objetiva propor um modelo para projeto gráfico para promoção da 
narrativa da identidade cultural. Para alcançar este propósito intenciona-se identificar 
projetos gráficos compilando os elementos da narrativa da identidade cultural; analisar a 
estruturação dos elementos da narrativa da identidade cultural nos projetos gráficos; criar 
um modelo e fazer o redesign de um projeto gráfico com base na narrativa da identidade 
cultural. Por conseguinte, avaliar o modelo com base na percepção do usuário. Do ponto de 
vista metodológico o trabalho busca uma abordagem qualitativa com vistas a discussões 
teóricas e interpretativas das questões pretendidas. Através da pesquisa observacional, 
analítica e exploratória, pretende-se buscar conhecimentos e investigar fenômenos e fatos 
acerca da relação do projeto gráfico e da eficácia da comunicação visual enfatizando a 
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caracterização regional brasileira aplicada na animação de curta duração. Primeiramente, 
será desenvolvida uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), à luz da metodologia 
proposta por Crossan & Apaydin (2009), para compreender o estado da arte de pesquisas 
afins e delinear o recorte desta pesquisa de forma mais objetiva e concreta. Dresch, 
Lacerda e Antunes Jr. (2015) e Obregon (2017) citam a Revisão Sistemática da Literatura 
(RSL) como etapa fundamental no desenvolvimento de pesquisas científicas, sendo esta 
utilizada para mapear, encontrar, avaliar criticamente, consolidar e agregar resultados 
primários relevantes a cerca de um tópico explícito. Quanto à busca de dados, entre os 
instrumentos necessários para realização da pesquisa, propõe-se a avaliação da percepção 
de um grupo de pessoas diante de animações regionais quanto à existência de uma 
mensagem de identidade cultural. Pretende-se analisar quais elementos foram percebidos 
e os elementos gráficos que permitiram a percepção dos mesmos. Adicionalmente, buscar-
se-á analisar como se dá a construção de uma narrativa de um desenho animado e como 
se insere um contexto de identidade cultural. Pretende-se realizar a catalogação dos 
elementos gráficos que permitem a identificação de uma cultura regional através da 
listagem dos itens encontrados. Em complementação, serão realizadas entrevistas de 
acordo com roteiro pré-estabelecido, bem como aplicação de questionários. Após o 
procedimento metodológico empreendido os dados serão compilados e analisados, visando 
obter um substrato teórico que permita compreender e formular um modelo estrutural para 
desenvolvimento de projeto gráfico de animação voltado para uma estratégia narrativa com 
foco na percepção da identidade cultural. É válido destacar que o tema abordado se torna 
relevante ao buscar sintetizar a relação do design e da identidade cultural, através da 
compreensão de um modelo de desenvolvimento de projeto gráfico de desenho animado 
com foco na expressão de regionalidade. De forma similar, ressalta-se a importância da 
presença e acentuação dos aspectos culturais nos produtos de design pois, conforme 
Krucken (2009), existem algumas ações essenciais para a valorização dos produtos locais, 
entre os quais elenca a proteção da identidade local e do patrimônio material e imaterial, 
uma vez que o sentimento de pertencimento e orgulho dos residentes de um território está 
ligada à sua imagem local, herança cultural, história social e econômica. Fazer isso de uma 
forma divertida, lúdica e como entretenimento torna mais prazeroso o fortalecimento de 
laços de pertencimento e afetividade. Assim, no alcance do objetivo geral pretendido na 
pesquisa, espera-se obter uma ferramenta de ação facilitadora na criação e 
desenvolvimento de novas narrativas, que poderá ser utilizada e reproduzida como ponto 
de partida para novas e diferentes articulações. Nesse contexto, a emergência de temas 
que tratam do fomento e da disseminação da cultura, assume relevância como substrato 
teórico-prático para novos projetos gráficos de animação na área do Design. 
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RESUMO 

O estudo descreve um resumo expandido a ser apresentado a Jornada do Programa de Pós-
Graduação em Design UFMA. A proposta de pesquisa pretende a partir de uma metodologia 
definida como de abordagem qualitativa com objetivo exploratório, fundamentada em pesquisa 
de campo, bibliográfica e para um aprofundamento na delimitação do problema através de 
uma Revisão Sistemática da Literatura. Estudar e propor a construção de objetos de 
aprendizagem para o ensino de Modelagem Plana em cursos de design de moda. Trata-se de 
uma reflexão oriunda de uma pesquisa ainda em andamento e, portanto, sem pretensão de 
respostas conclusivas. 

Palavra-chave: Modelagem, Ensino de Moda, Metodologias de Design. 

ABSTRACT 

The survey describes an expanded summary to be presented at the Journey of Design 
Graduate Program at UFMA. The research proposal intends, from a methodology defined as a 
qualitative approach with an exploratory objective, based on field research, bibliographical and 
for a deepening in the delimitation of the problem through a Systematic Review of Literature. To 
study and to propose the construction of learning objects for the teaching of Flat Modeling in 
fashion design courses. It is a reflection coming from a research still in progress and, therefore, 
without pretension of conclusive answers. 

Keywords: Modeling, Fashion Teaching, Design Methodologies. 
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RESUMO EXPANDIDO 

Este estudo visa à elaboração de objetos de aprendizagem sob a ótica de metodologias do design na 
perspectiva de melhoramentos dos processos de ensino. Propõe-se a construção de um modelo 
investigativo, a partir das dificuldades detectadas no ensino de modelagem plana dentro dos cursos 
de design de moda. Assim tem-se como objetivo geral, propor objetos de aprendizagem para o 
ensino da modelagem em cursos de design de moda. Percorrendo os caminhos por meio dos 
objetivos específicos: Identificar metodologias do design apropriadas à criação desses objetos de 
aprendizagem para o ensino da modelagem, para então criar os objetos de aprendizagem que 
comporão uma amostra e validar os mesmos. A metodologia é definida como de abordagem 
qualitativa com objetivo exploratório, fundamentada em pesquisa de campo, bibliográfica e para um 
aprofundamento na delimitação do problema através de uma Revisão Sistemática da Literatura. Para 
compreendermos a justificativa deste estudo é importante entender o que é a modelagem Plana, 
como ela é ensinada nos cursos de design de moda e as lacunas existentes. A partir das 
necessidades de estudo detectadas, levantar-se-á conceitos de objetos de aprendizagem e como 
pode ser aplicado neste ensino e a construção deles a partir de uma metodologia escolhida de 
design para a sua fundamentação, e assim validar ou não a proposta desses objetos para essa 
disciplina. Modelagem no vestuário, como afirma Araújo (1996), consiste na arte de confeccionar 
moldes a partir de um modelo pré-estabelecido. Dessa forma é a técnica que aliada a três ciências, 
geometria, ergonomia e antropometria, é responsável pela materialização dos moldes, que 
representam um modelo de roupa criado pelo designer e reproduz as formas e medidas de um corpo 
humano. Como cita (SALTZMAN, 2004, p.85), “A modelagem é um processo de abstração que 
implica traduzir as formas do corpo aos termos de uma superfície têxtil. Esta instância requer colocar 
em relação um esquema tridimensional, como o corpo, com um bidimensional, como o tecido”. O 
processo de elaboração de um molde consiste numa fase que envolve um conhecimento acima de 
tudo do corpo, da montagem de peças e uma visão espacial das formas, medidas e movimentos 
deste. Modelagem aqui colocada, dentro do desenvolvimento de produtos de moda, é uma das 
principais etapas e dá totalmente coerência a peça criada. No processo de ensino de design de 
moda é transmitida aos alunos por meio de disciplinas especificas e uma divisão de técnicas 
podendo ser plana, tridimensional ou computadorizada. Trata-se de um dos grandes tabus 
considerados pelos alunos de graduações em moda, constituindo-se em objeto de estudo no sentido 
de buscar-se a melhor forma de se ensinar. Como uma etapa primordial no processo de 
desenvolvimento da roupa, se coloca como uma peça fundamental dentro desse contexto formativo. 
Segundo, (OSÓRIO, 2007, p.32), “A modelagem está para o design de moda, assim como a 
engenharia está para a arquitetura.” Assim, é importante que se investigue e identifique, quais são as 
dificuldades encontradas neste processo de ensino aprendizagem de docentes e discentes de 
design, que podem servir de fundamento para a elaboração de objetos de aprendizagem específicos 
para a disciplina e auxilie-os a vencerem os tabus que tem se colocado diante destes processos. Os 
cursos na área de design de moda hoje enfrentam uma enorme dificuldade em trabalhar esse ensino, 
por consequência da carência de referências, como afirma (OSÓRIO, 2007, p.13), “as pesquisas na 
área de confecção no Brasil são tímidas, sendo a maioria das informações obtida a partir da 
realidade de outros países.” Além desse aspecto, o ensino desta disciplina é feito através de 
metodologias do passo a passo como afirma (IERVOLINO, 2014, p.15) “Usualmente, os diagramas 
são explicados passo a passo, de maneira textual, indicando medidas em centímetros, formas 
geométricas e linhas a serem construídas, conforme a tabela de medidas”, sendo essa uma 
metodologia falha no processo de assimilação de conceitos e na autonomia de interpretar modelos 
por parte dos alunos. Ainda segundo a autora “Quando há dificuldades na interpretação, que deixam 
o aluno confuso, compromete-se toda a sequência do desenvolvimento da modelagem e da
prototipagem da peça que está sendo desenvolvida” (IERVOLINO, 2014, p.15). Pode-se mencionar
que essas dificuldades encontradas dentro do processo, podem ser mais evidentes se houver a
rigidez e a mecanização das metodologias tradicionais de ensino adotadas e quando no processo de
ensino, não há métodos dinâmicos na apresentação dos conteúdos, destacando aqui pelos seus
propósitos os objetos de aprendizagem como bons autores nesse processo de dinamização do
ensino. Objetos de aprendizagem, aqui entendidos com uma unidade de ensino para ser utilizada,
reutilizada e usada como referência durante o aprendizado das disciplinas de modelagem indo de
encontro ao conceito do (IEEE, 2005) Institute of Electrical and Electonics Engineers– IEEE que
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afirma que esses são criados com fins específicos e para auxiliar no processo de ensino 
aprendizagem. Como Afirma Wiley(2000), as potencialidades dos objetos de aprendizagem 
provocarão uma nova forma de se ensinar e aprender, revolucionando os meios tradicionais de 
ensino em um processo contínuo e duradouro, para a melhoria da educação. Nesse sentido, torna-se 
importante identificar a necessidade de estudos direcionados ao ensino e conjunto de conhecimentos 
necessários para a aprendizagem e domínio da técnica de modelagem. Tais limitações que 
circunscrevem o tema ora proposto propõe-se o seguinte problema de pesquisa: como o Design 
poderá auxiliar na estruturação de objetos de aprendizagem para ensino em disciplinas de 
modelagem plana? O design como um campo multidisciplinar e em sua essência instiga a resolução 
de problemas de forma criativa no sentido de mudar o olhar ou redirecionar ele aos objetivos 
principais de um ambiente ou proposta. Assim, diante deste contexto coloca-se a busca por 
metodologias de design, apoiando-se em autores como Bomfim (1995), Bonsiepe(1984) ,Burdek 
(1975) dentre outros, aplicado- os ao ensino de modelagem plana, de forma que os objetos criados 
ajudem a seduzir os alunos na prática e ao conhecimento da técnica, no papel de fixação dos 
conteúdos, dinamizando o processo de ensino e como nos indica (ALVES, 1994, p. 70), “A tarefa 
primordial do professor: seduzir o aluno para que ele deseje e, desejando, aprenda”. Desta forma a 
partir da validação ou não de objetos de aprendizagem com base na identificação das dificuldades 
detectadas, as metodologias do design serão utilizadas para fundamentar todos os procedimentos 
previstos para atingir a finalidade pretendida na pesquisa, e contextualizar também aspectos 
estéticos dos objetos a serem criados, para que esses tenham um importante papel na visualidade 
do ensino dos conteúdos de modelagem. Como explica (MARTINS, 2009, p. 34), "quando falamos de 
visualidade, referimo-nos a um processo de sedução, rejeição e cooptação que se desenvolve a 
partir da interação do indivíduo com imagens ou objetos". A pesquisa é classificada como 
exploratória, que segundo Gil (2002) tem como objetivo principal desenvolver, esclarecer e modificar 
conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos. Quanto a sua natureza, 
é qualitativa, que para Gil (2002), o uso dessa abordagem propicia o aprofundamento da 
investigação em questões relacionadas ao fenômeno em estudo e de suas relações, mediante a 
máxima valorização do contato direto com a situação estudada, buscando o que há em comum, 
porém, permanecendo disponível para perceber a individualidade e os significados múltiplos. A 
caminho desse propósito, far-se-á um levantamento bibliográfico para fundamentar e ajudar a definir 
uma abordagem didática para a aplicação de metodologias no ensino da moda, sustentando-se em 
Moura e Lago (2015), Bolton (2011), Seeling (2000) e Moura (2008), dentre outros, serão também 
estudadas autoras que trazem métodos de desenvolver a modelagem, dentre elas, Grave (2004), 
Osório(2007), Duarte(2008) entre outros. Como pesquisa exploratória, estará apoiada no 
levantamento bibliográfico e um aprofundamento no objeto de estudo por meio de uma revisão 
sistemática da literatura. Pretende-se assim contribuir para o avanço das pesquisas de design de 
moda no Brasil, e os resultados obtidos poderão inovar o campo de ensino de modelagem plana e 
viabilizar benefícios à comunidade acadêmica, incrementando assim as práticas pedagógicas. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo  compreender as práticas tradicionais de produção 
de biojoias e como os parâmetros ergonômicos e de uso são percebidos pelas artesãs. A 
pesquisa pautou-se em investigação de campo, e por meio de entrevistas semi-estruturadas e 
observação participante, os dados foram coletados. Como resultados, verificou-se que 
questões como dimensionamento, segurança e conforto são incorporadas aos artefatos. 

Palavras-chaves: biojoias; produção artesanal; adorno; ergonomia 

Abstract: This paper aims to understand the traditional practices of biojewels production and 
how the ergonomics and use parameters are perceived by the artisans. The research was 
based on field research, and through semi-structured interviews and participant observation, 
data were collected. As a result, it has been found that issues such as design, safety and 
comfort are incorporated into the artifacts. 
Keywords: biojewels; craft production; adornment; ergonomics 

O hábito de produzir artefatos é característico do ser humano desde a pré-história. Seja para 
caça, seja para ornamentação, o homem sempre buscou uma forma de suprir suas necessidades. 
Gola (2008) afirma que o homem pré-histórico, a fim de diferenciar-se dos demais de sua espécie, 
passou a produzir objetos de adorno a partir de elementos naturais, como ossos, dentes e pedaços 
de rochas. As biojoias, objeto de estudo desta pesquisa, constituem uma espécie de adorno, feita de 
materiais naturais, como sementes, fibras, cascas de coco, dentre outros. Estes artefatos estão entre 
os produtos artesanais encontrados no Centro de Comercialização de Produtos Artesanais do 
Maranhão –Ceprama- localizado na cidade de São Luís/MA, e representam fonte de subsistência 
para inúmeros grupos de artesãs. As artesãs que desenvolvem este artefato possuem técnicas 
próprias de produção e podem ser classificadas, segundo Manzini (2017) como designers difusos, 
aqueles que possuem capacidade natural para o design, cujas práticas produtivas são pautadas no 
empirismo e na tradição. Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de mestrado em Design, cujo 
objetivo é compreender as práticas tradicionais de produção de biojoias e como os parâmetros 
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ergonômicos e de uso são percebidos pelas artesãs. A pesquisa pautou-se em investigação de 
campo, e os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e observação 
participante. Não se pretende aqui realizar qualquer tipo de intervenção no processo de produção 
das biojoias, mas sim analisar as práxis das artesãs. A pesquisa possui abordagem qualitativa, de 
caráter exploratório-descritivo, sendo também classificada como estudo de caso, conceituado por 
Marconi e Lakatos (2011, p. 274) como “levantamento com mais profundidade de determinado caso 
ou grupo humano sob todos os seus aspectos”.   Assim, este trabalho se propõe em estudar, de 
forma aprofundada, as práticas tradicionais de produção das artesãs de biojoias do CEPRAMA. O 
percurso metodológico adotado neste trabalho pauta-se na investigação em campo. Foram 
realizadas entrevistas semiestruturadas, com a finalidade de compreender particularidades 
referentes à produção de biojoias, tais como: a ideia do artefato, os materiais utilizados, a montagem 
de uma peça, dentre outros. Também foi utilizada a técnica da observação participante, através da 
montagem de um diário de campo, que consiste em arquivos de áudio, imagem e vídeo, além de 
anotações da percepção da pesquisadora durante as visitas realizadas no CEPRAMA. Segundo 
Krucken (2009), a cadeia produtiva de um produto corresponde a todas as etapas, desde sua pré-
produção à venda. No caso das biojoias, a cadeia tem início a partir da coleta da matéria-prima 
utilizada. Sobre a coleta e beneficiamento, todas as artesãs responderam que não realizam este tipo 
de atividade e que adquirem a matéria-prima através de um fornecedor da cidade de Goiânia. Por 
meio de contato telefônico, o fornecedor relatou que realiza apenas o beneficiamento das sementes 
em estado bruto obtidas com fornecedores dos Estados de Rondônia e Acre. Em relação ao valor de 
venda, Seu Zé, como é conhecido, afirmou que o custo depende do tipo de semente. As de açaí e 
juçara são vendidas em milheiro pelo preço de R$15, enquanto a jarina é vendida por unidade a 
R$0,80. O próprio fornecedor é responsável pelo transporte da matéria-prima e entrega 
pessoalmente para cada artesã, de acordo com a demanda repassada por elas.  Além das 
sementes, as artesãs também utilizam como materiais para confecção das biojoias, a linha encerada, 
alicates e algumas miçangas. Estes materiais são comprados pelas próprias artesãs em uma loja 
localizada no centro comercial de São Luís. O processo de criação e montagem das biojoias é 
particular de cada artesã. Quando questionadas de onde surge a ideia para criar uma peça, seja esta 
colar, brinco ou pulseira, todas responderam que não tem uma ideia prévia, que a ideia “vai surgindo 
na cabeça”. 1No entanto, admitiram que, às vezes, sofrem influências de meios externos, como a
internet.Durante a finalização do processo de montagem, foi observado que as artesãs levavam a 
peça que estavam desenvolvendo junto ao corpo com a finalidade de verificar o peso e o tamanho do 
artefato. Ou seja, o próprio corpo da artesã serve como parâmetro antropométrico para criação do 
produto. A artesã Raquel também relatou que procura desenvolver produtos, principalmente colares, 
dos mais variados modelos, desde o mais simples até os mais “cheios”, como se refere aos artefatos 
grandes e pesados. Segundo a artesã, há clientes que gostam das peças grandes, não se 
importando se o colar é pesado ou não, por isso cria modelos para atender os diferentes perfis do 
seu público-consumidor. O experimento no corpo é realizado antes do acabamento da peça, que 
constitui o fecho feito de macramê, que é uma técnica de tecer o fio realizada manualmente. Foi 
perguntado às artesãs o motivo de optarem por este acabamento nas peças, e todas relacionaram o 
macramê à qualidade estética do produto.  Cristiane também afirma que, além da estética, faz a 
opção pelo macramê pois o fecho de metal pode oxidar ou provocar alergia em pessoas sensíveis ao 
material. O propósito desta pesquisa foi analisar as práticas tradicionais de produção das artesãs de 
biojoias e identificar questões relacionadas à ergonomia e ao uso. Constatou-se que, embora o fator 
estético seja o aspecto mais importante, as artesãs, mesmo sem saber, incorporam critérios 
ergonômicos e de usabilidade, tais como preocupação com o peso, ajuste da peça no corpo, 
dimensionamento, segurança do produto e conforto.  

Acredita-se que os resultados obtidos neste trabalho podem nortear outras pesquisas, 
principalmente trabalhos referentes a design participativo. Recomenda-se também, a partir dos 
resultados, um estudo que desenvolva uma ferramenta para avaliação deste artefato por parte do 
seu público consumidor.  
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RESUMO 

A presente pesquisa analisa os artefatos de ensino da UNITI/UFMA, afim de identificar as 
dificuldades dos discentes em relação as tipografias empregadas nestes materiais. Para isso, 
usa-se os princípios da ergonomia informacional, a fim de compreender a legibilidade, 
leiturabilidade, contraste e outras dificuldades dos discentes quanto a estes artefatos gráficos. 
Como processo metodológico será realizada em primeiro momento, oficinas de leitura para 
identificar nos tipos as características tipográficas mais fáceis de reconhecimento pelos 
discentes, catalogando e agrupando-as. Posterior, será utilizada a técnica do grupo focal com 
jogos tipográficos, para a ratificar ou refutar as características tipográficas catalogadas na 
etapa anterior. Por fim, almeja-se gerar diretrizes que possam orientar o uso de tipos na 
construção de artefatos de ensino para a terceira idade, podendo assim, o design contribuir 
com conhecimento no âmbito educacional.  

Palavra-chave: Tipografia, Artefato de Ensino, Terceira Idade 

ABSTRACT 

The present research analyzes the teaching artifacts of UNITI / UFMA, in order to identify the 
difficulties of the students in relation to the typographies used in these materials. For this, the 
principles of information ergonomics are used in order to understand the readability, reading, 
contrast and other difficulties of the students regarding these graphic artifacts. As a 
methodological process will be carried out in the first moment, reading workshops to identify in 
the types the typographic characteristics easier to recognize by the students, cataloging and 
grouping them. Later, the technique of the focal group with typographic games will be used to 
ratify or refute the typographic characteristics cataloged in the previous stage. Finally, it is 
intended to generate guidelines that can guide the use of types in the construction of teaching 
artifacts for the elderly, and thus, the design contribute with knowledge in the educational 
scope.  

Keywords: Typography, Teaching Artifacts, Elderly 

Atualmente o processo de envelhecimento é uma constante em todo o mundo e tem ocorrido 
de forma mais significante nos países do terceiro mundo. Segundo o último censo do Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010), os idosos passaram a representar 10,8% do 
povo brasileiro, ou seja, mais de 20,5 milhões de pessoas possuem 60 anos e projeções indicam que 
no ano de 2050 haverá uma população de 34,3 milhões de idosos no país. Nessa perspectiva, o 
Brasil será o sexto país do mundo com maior número de idosos e pertencerá ao grupo dos 10 países 
com maior população de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos (IBGE, 2010). 

Em razão disso, em 2016, o Núcleo de Pesquisa em Inovação, Design e Antropologia – 
NIDA, começou a investigar o ambiente de ensino da Universidade Integrada da Terceira Idade – 
UNITI, com o projeto “Mediação do design no processo de aprendizagem da terceira idade” na busca 
de compreender o ambiente de ensino da UNITI e os artefatos gráficos usados na instituição. Com o 
referido projeto o pesquisador participou como voluntário e pôde fazer seu Trabalho de Conclusão de 
Curso – TCC e graduar-se em Design. Candidatou-se, em 2018, ao processo seletivo do Programa 
de Pós-Graduação em Design, ainda com a mesma temática. 

Com a aprovação para o mestrado, dá continuidade a pesquisa com a UNITI, uma vez que 
ainda há poucas pesquisas e estudos em design direcionados para materiais instrucionais voltados 
para o ensino de idosos. Por isso, estudar o ambiente de ensino da terceira idade e os artefatos 
usados para o ensino destes, torna-se um campo de conhecimento propício para investigações em 
design, que por meio da ergonomia informacional - que estuda a aplicação de elementos gráficos, 
como cores, formatos, disposição dos sistemas, em projetos para serem mais confortáveis aos olhos 
humanos – pode-se mapear as dificuldades quanto a legibilidade, leiturabilidade, contraste, 
reconhecimento de caracteres, e através de diagnose pode testar e propor melhorias para a 
produção destes artefatos.  

A presente pesquisa se classifica como Descritiva e Experimental. Segundo Markoni e 
Lakatos (2016), a pesquisa descritiva aborda quatro aspectos: investigação, registro, análise e 
interpretação de fenômenos atuais, objetivando seu funcionamento no presente. Nesta fase da 
pesquisa serão realizadas observações dos discentes in loco, para compreender a relação dos 
mesmos com os atuais artefatos usados no ambiente de ensino. Posteriormente, a realização de 
oficinas de leituras com os discentes, utilizando as tipografias presentes nos atuais matérias 
didáticos da UNITI, para identificar os tipos que os discentes têm mais facilidade ou dificuldade de 
reconhecimento, catalogando e agrupando-os por características anatômicas. No segundo momento 
da pesquisa, fase Experimental, que de acordo com Moraes e Mont’Alvão (2010) pretende dizer de 
que modo ou por quais causas o fenômeno é produzido. Podendo o pesquisador averiguar quais as 
variáveis que interferem ou geram um determinado resultado. Nesta etapa da pesquisa será 
realizada a técnica do grupo focal que consistirá em jogos tipográficos, para ratificar ou refutar as 
características anatômicas tipográficas identificadas com mais facilidade pelos discentes na etapa 
anterior. Esta etapa ocorrerá em um ambiente controlado para que os pesquisadores tenham 
controle do ambiente e não haja interferências externas que possam atrapalhar os pesquisados 
durante a realização dos jogos tipográficos. Todas as etapas serão gravadas e fotografadas com a 
permissão dos pesquisados através do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e 
respaldado pelo projeto aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Maranhão sob o 
número: 3.213.189. 

Para fundamentar a pesquisa serão considerados os estudos de Rosâne Vieira (2011) que 
aborda questões tipográficas em livros paradidáticos pra idosos e Aprígio Luís Moreira Morgado 
(2015) que discorre sobre a eficiência tipográfica na leitura de impressos. Itiro Iida (2005); Kroemer e 
Grandjean (2005); Eliana Formiga (2012) nos aspectos referentes ao sistema visual humano e 
tipografia. Lucy Niemeyer (2010); Priscila Farias (2013); Moraes Caro (2007); Ellen Lupton 
(2013/2015), Jan Tschichold (2007) e Robert Bringhurst (2011) quanto a anatomia tipográfica, 
legibilidade, leiturabilidade e o uso dos tipos em suportes impressos e digitais. Além de dados 
estatísticos e do processo de envelhecimento populacional pertencentes ao IBGE, ONU1, OMS2 e

1 Organização das Nações Unidas; 
2 Organização Mundial da Saúde;  
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SBGG3. Construindo assim, todo o arcabouço teórico básico necessário para o entendimento do uso
de tipos em artefatos gráficos, assim, viabilizando a construção do percurso metodológico da 
pesquisa.    

Nesse contexto, a presente pesquisa almeja gerar diretrizes tipográficas que possam orientar 
a produção dos artefatos gráficos da Universidade Integrada da Terceira Idade – UNITI/UFMA, pois a 
educação pode amenizar adversidades decorrentes do processo de envelhecimento, resgatando 
algumas funções sociais, trabalhando aspectos emocionais e psicológicos debilitados pela idade. O 
design gráfico tem a responsabilidade social de planejar artefatos gráficos inclusivos, considerando 
os problemas enfrentados por esse público, produzindo materiais didáticos adequados e de impacto 
significativo no ensino da terceira idade. 
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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo adaptar uma ferramenta de coleta de expressões de 
emoções para a Pessoa com Deficiência Visual (PCDV), uma vez que estas são 
predominantemente visuais e a ausência de uma ferramenta específica para este público 
reduz a participação destas pessoas em testes de usabilidade sobre percepção em interfaces 
digitais. Para alcançar esse objetivo, almeja-se fazer uso da abordagem do design 
participativo, em que o usuário faz parte da equipe. A inclusão do usuário possibilita a melhor 
compreensão das suas expectativas de forma que o projeto se alinha mais as suas 
necessidades físicas e emocionais, possibilitando maior aproximação de algo que pode ser 
considerado ideal. Assim, almeja-se que esta ferramenta seja utilizada para auxiliar a 
aplicação de testes de usabilidade relacionados a percepção em PCDV, a fim de atender 
melhor as necessidades desses usuários. 

Palavras-chave: Deficiente Visual, Usabilidade, Interface, Ferramenta 

ABSTRACT 

This research aims to adapt a tool for collecting expressions of emotions for the Visually 
Impaired (VI), since these are predominantly visual and the absence of a specific tool for this 
public reduces the participation of these people in usability tests perception on digital 
interfaces. To achieve this goal, we aim to make use of the participatory design approach, in 
which the user is part of the team. Inclusion of the user enables a better understanding of their 
expectations so that the project aligns more with their physical and emotional needs, allowing a 
closer approximation of something that can be considered ideal. Therefore, it is hoped that this 
tool will be used to support the application of usability tests related to (VI) perception, in order 
to better meet the needs of these users. 

Keywords: Visually Impaired, Usability, Interface, Tool 

O atual cenário de constante inovação tecnológica e a crescente necessidade das pessoas 
de se manterem sempre conectadas promove o estabelecimento de novos padrões de comunicação 
e de troca de informações. As inúmeras soluções para atender essa demanda resultaram na 
popularização de dispositivos móveis, como celulares, tablets e notebooks. Houve também 
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crescimento nos recursos que possibilitam a acessibilidade para pessoas com deficiências. Estes 
recursos permitem que estas tenham mais envolvimento na sociedade, uma vez que ampliam suas 
habilidades comunicativas e participativas. (FAÇANHA, VIANA E PEQUENO, 2011). Para que seja 
possível o desenvolvimento de interfaces digitais acessíveis para Pessoas Com Deficiência Visual 
(PCDV), faz-se necessário que se conheça os processos relacionados à sua aprendizagem. Sabe-se 
que “cessando o sentido da visão, os processos cerebrais ligados a ele são redistribuídos e essa 
distribuição dá uma capacidade de percepção maior dos demais sentidos” (BERG, C., 2017, p. 30). e 
isto recebe o nome de capacidade plástica do cérebro. Compreendendo que as PCDV possuem 
particularidades que utilizam estratégias similares à visão para aquisição do conhecimento, é 
fundamental que se projetem ferramentas avaliativas de interfaces digitais que possam atender 
esses usuários (BERG, 2017). Os objetivos de testes feitos em interfaces digitais são identificar 
barreiras que impeçam sua compreensão e de acordo com pesquisas recentes, a “emoção” é uma 
característica de extrema importância nessas avaliações. Existe uma gama de avaliações disponíveis 
para coletar emoções de pessoas sem deficiência visual, porém poucos testes com esta mesma 
função para PCDV e isto diminui as possibilidades dessas pessoas opinarem a respeito da 
percepção que elas têm de determinada interface (BERG, 2017). Diante disso, a pesquisa tem como 
objetivo fazer a adaptação de uma ferramenta avaliativa de coleta de expressões de emoções em 
interface digital para PCDV. Para atingir esse objetivo, outras metas também serão contempladas, 
como pesquisar sobre a compreensão das Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC) no 
cotidiano das PCDV; pesquisar sobre ferramentas de avaliação de emoções em testes de 
usabilidade e sobre processo de conversão entre expressões de emoções. O interesse em fazer 
essa pesquisa surgiu no projeto coordenado pela professora Lívia Flavia de Albuquerque Campos, 
com o título “Usabilidade de aplicativos para dispositivos móveis considerando o usuário com 
deficiência visual” cujo principal objetivo é estudar a usabilidade de aplicativos para dispositivos 
móveis (Smartphones) considerando a importância do uso das TIC’s no cotidiano de pessoas com 
deficiência visual. Outro fator que influenciou a abordagem da dissertação foi a tese do Doutor Carlos 
Henrique Berg, defendida em 2017, cujo tema era “Ferramenta para identificação de emoções a 
partir de onomatopeias para pessoas com diferentes habilidades visuais”. Nesta tese, o autor faz e 
valida a adaptação de uma ferramenta de coleta de expressões para o público deficiente visual (o 
Emocard) utilizando recursos auditivos para a conversão das emoções, as onomatopeias. Ele 
também comenta no tópico “próximos passos” sobre a seleção de outro modelo de ferramenta de 
coleta de emoções que pode ser adaptada para o uso de PCDV. E esta recomendação permitiu que 
este trabalho fosse iniciado com a perspectiva de desenvolver uma ferramenta de usabilidade de 
coleta de emoções adaptada para deficientes visuais. Em relação ao percurso metodológico desse 
trabalho, é de natureza aplicada, pois visa gerar conhecimento para a aplicação prática direcionada a 
soluções de problemas e quanto aos objetivos caracteriza-se como exploratória, pois tem maior 
familiaridade com o problema (explicitá-lo). Do ponto de vista do procedimento técnico, é classificada 
como estudo de caso, que se caracteriza pelo estudo mais aprofundado e detalhado de determinado 
grupo (GIL, 2002; SILVA E MENEZES, 2005). O desenvolvimento da dissertação será feito seguindo 
a abordagem do Design Participativo, em que os “usuários atuam como coprojetistas, tendo papel 
ativo e alto envolvimento no projeto” (ROSA, J., MORAES, A., 2012, p. 17).  Mais do que apenas 
participante nas fases de testes e avaliações, esta abordagem permite a aproximação do usuário 
com a equipe de desenvolvimento e permite maior compreensão das necessidades e dos requisitos 
funcionais mais detalhados na fase inicial, reduzindo os erros e promovendo maior comprometimento 
do usuário com o sistema (ROSA E MORAES, 2012). Como o objetivo principal da pesquisa trata-se 
da adaptação de uma ferramenta de coleta de dados para um público bem específico, no caso os 
deficientes visuais, a abordagem do design participativo é bem apropriada, uma vez que permite 
essa aproximação e a comunicação mais direta entre os participantes, o que tende a resultar em um 
projeto que e seja mais adequado à demanda, correspondendo suas necessidades e atendendo 
suas expectativas. A pesquisa será realizada na cidade de São Luís – MA. Para o estudo de caso 
almeja-se uma parceria com a Escola de Cegos do Maranhão (ESCEMA), localizada no Bairro do 
Bequimão, Travessa 25. A escola oferece educação da alfabetização ao 9º ano, para crianças, 
jovens e adultos, no regime de internato e externato.  O primeiro contato com a escola já foi feito e 
houve sinalização positiva para iniciar as visitas. A pesquisa será encaminhada para o Comitê de 
Ética para ser aprovada, e os participantes deverão atestar sua colaboração segundo o Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido. Para os resultados, a expectativa é que a ferramenta a ser 
adaptada para o usuário deficiente visual seja validada para ser utilizada em testes de usabilidade de 
percepção de emoções. No decorrer da pesquisa serão identificadas as particularidades desses 
usuários a fim de que a adaptação desta ferramenta corresponda de fato às emoções que podem ser 
percebidas e classificadas pelos deficientes visuais quando expostos à aplicação dessas avaliações.  
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RESUMO 

Este estudo pretende verificar o uso de modelos de análise sintática em linguagem gráfica 
sobre interfaces gráficas de um aplicativo de navegação GPS. Utilizaram-se para isso os 
modelos de Twyman (1979) e Mijksenaar (1997) bastante usados no design da informação. O 
estudo analítico pretende averiguar como esses modelos suprem as necessidades referentes 
à análise de e como podem ser complementados. Os resultados obtidos podem ser usados 
como complementares para estudos sobre modelos de análise sintática de linguagem gráfica 
aplicados na interface de dispositivos móveis, por exemplo, contribuindo assim para a 
expansão e embasamento do conhecimento científico nas áreas envolvidas. 

Palavra-chave: análise de linguagem, aplicativo gps, design da informação 

ABSTRACT  

This study intends to verify the use of graphical language syntax analysis models on graphical 
interfaces of a GPS navigation application. Twyman (1979) and Mijksenaar (1997) models were 
widely used in information design. The analytical study intends to investigate how these models 
supply the needs related to the analysis of and how they can be complemented. The results 
obtained can be used as complementary for studies on models of graphical language syntax 
analysis applied in the interface of mobile devices, for example, thus contributing to the 
expansion and grounding of scientific knowledge in the areas involved. 
Keywords: language analysis, gps app, information design 

Cada vez mais ubíquos, os dispositivos móveis modificam a maneira com que 
lidamos com diversas atividades diariamente. Os smartphones e seus aplicativos vêm 
sendo usados nos mais variados contextos, e a proliferação desse uso acarreta em uma 
série de novas questões no que tange ao design da informação. Em decorrência da 
natureza portátil e prática dessas soluções tecnológicas e da disponibilidade crescente de 
conexões de internet móvel, os aplicativos de navegação e de auxílio à condução de 
veículos têm sofrido um aumento significativo em suas taxas de adesão. Tal fato faz 
emergir novos paradigmas relacionados à segurança e usabilidade dos usuários, fazendo 
assim importante saber a opinião dos mesmos perante a interação com os aplicativos de 
navegação. A situação do uso de tecnologias de navegação GPS é especialmente 
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delicada, pois o uso inadequado ou alguma dificuldade apresentada pode gerar alguma 
frustração do usuário, levando à uma experiência negativa. A presente pesquisa busca 
analisar as interfaces dos aplicativos de navegação GPS por meio da análise sintática da 
linguagem gráfica propostos por Twyman (1979) e Mijksenaar (1997), visando uma reflexão 
sobre o assunto. 

Padovani et al. (2012) afirma que mesmo apesar da vasta disponibilidade de 
estudos focados no desenvolvimento de sistemas de informação, verifica-se que poucos 
desses métodos e técnicas são efetivamente aplicados ao design de sistemas de 
informação visuais em suporte impresso, sendo em sua maioria direcionados para o 
desenvolvimento de sistemas de informações digitais e interativos. 

Segundo Spinillo (2013), conhecer quem interagirá com artefatos de informação 
como e porque ocorre a interação, são questões norteadoras na produção de artefatos 
gráficos adequados às necessidades das pessoas. 

Tal mudança na forma de pensar o desenvolvimento do projeto para o usuário final 
tem corroborado com a necessidade de aperfeiçoamento do principal elo de ligação entre 
sujeito e sistema computacional, a interface gráfica, um objeto de conexão que media a 
interação homem-computador e se configura como um elemento funcional importante para 
que haja a aquisição da informação. A interface é o dispositivo que opera a ligação entre 
dois pontos que fazem parte de uma rede composta por muitos sistemas (CARDOSO, 
2013). 

Contudo, é preciso investigar, dentre outros fatores, quais e como os componentes 
gráfico-informacionais disponíveis na interface gráfica dos aplicativos de GPS afetam a 
interatividade, os quais conduzirão a investigação proposta neste trabalho. 

Quaresma, Gonçalves e Rodrigues (2015) analisaram o comportamento dos 
motoristas no uso do smartphone durante a condução, através de questionários fechados, 
buscando identificar as necessidades, hábitos e estratégias dos motoristas no uso de 
aplicativos de smartphone durante a condução. Dentre as perguntas, os autores buscaram 
informações de como os motoristas utilizam seus smartphones durante a condução, que 
tipo de informação eles procuram nos aplicativos, qual a sua frequência de uso destes 
aplicativos, qual a opinião dos motoristas quanto ao uso de aplicativos durante a condução 
e sobre a qualidade do design de suas interfaces. Os resultados apresentados mostraram 
que as informações mais consultadas no smartphone são a de navegação GPS e 
informações relacionadas ao trânsito, tráfego e trajeto, já dentre os aplicativos para 
motoristas mais utilizados, destacam-se as redes sociais de alerta comunitário (como o 
Waze, por exemplo), com uma abrangência de 79% dos usuários, seguido por aplicativos 
sobre o trânsito e sistemas de navegação GPS. 

Outro ponto relevante é referente à localização de informações em aplicativos 
enquanto se dirige. Como a atenção dos motoristas é constantemente requisitada, a tarefa 
de busca por informações acaba sendo prejudicada pela necessidade de particionamento 
da mesma. Levando em consideração esta questão, aplicativos devem destacar as 
informações mais relevante para os motoristas no contexto da condução, facilitando a 
busca das mesmas e ocultando aquilo que não é prioritário. 

Farias & Teixeira (2013) sobre um gênero específico de aplicativo móvel que foca em 
elementos visuais em jogos apresentaram aspectos que podem otimizar a relação 
aplicativo-usuário, como por exemplo: - navegação, instrução e comunicação interativa. 
Para cada elemento visual identificado, os autores propõem também que seja explicitada 
sua forma de representação (pictórica, esquemática ou verbal) bem como alguns outros 
elementos. 

Para a pesquisa foi aplicado um estudo analítico, que deu-se a partir da 
consideração de variáveis gráfico-informacionais e de interação proposta por Spinillo et al 
(2010) em estudos anteriores sobre a representação gráfica de sequências pictóricas de 
procedimentos animadas e infográficos animados. Esses autores, por sua vez, 
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fundamentaram-se em modelos descritivos gráficos propostos por Waarde (1999), 
Mijksenaar (1997) e Twyman (1979). 

A abordagem de Twyman 

Para Twyman (1979) os elementos da linguagem estão dispostos em duas 
categorias gerais de variáveis (através de linhas e colunas): modo de simbolização e 
método de configuração. Para as colunas, usam-se as variáveis relativas ao método de 
configuração. Por definição, trata-se da “organização gráfica ou estrutura da mensagem 
que influencia e talvez determine as estratégias de ‘procurar’, ‘ler’, e ‘olhar’ adotadas pelo 
usuário”. São elas: “Linear puro”, “Linear interrompido”, “Lista”, “Linear ramificado”, “Matriz”, 
“Não-linear dirigido”, “Não-linear aberto”. O autor ainda explica que a divisão entre “Não-
linear dirigido” e “Não-linear aberto” é bastante subjetiva, por isso é representada por uma 
linha pontilhada. Os títulos das linhas, por sua vez, representam os modos de simbolização. 
São eles: “Verbal” (uso de caracteres da linguagem escrita e algarismos), “Pictórico/verbal” 
(combinação de elementos imagéticos e caracteres da escrita), “Pictórico” (presença única 
de elementos imagéticos) e “Esquemático” (representações gráficas complexas que podem 
combinar elementos pictóricos e verbais, mas não podem ser classificadas em apenas uma 
dessas categorias devido a não-linearidade de sua leitura). 

Twyman numerou cada uma matriz para promover combinações possíveis de 
preencher as células formadas pela sua matriz, dando um exemplo de representação 
gráfica dentro do conjunto de 28 unidades. Ele ressalta o fato de que cada célula da matriz 
pode contemplar uma variedade grande de possibilidades gráficas e dar um único exemplo 
de cada uma pode gerar a “formulação de um conjunto estreito de definições para a célula” 
(TWYMAN, 1979). 

A abordagem de Mijksenaar 

Jacques Bertin (1973), Mijksenaar (1997) propõe variáveis diferenciadoras, 
hierárquicas e de suporte para a apresentação gráfica: As variáveis diferenciadoras 
classificam os elementos ou unidades sintáticas de acordo com a categoria ou tipo (e.g. 
cor, ilustração, largura de coluna e tipo [ typeface ]). Já as hierárquicas, de acordo com a 
importância que os mesmos têm na composição ou na relação com outros elementos (e.g. 
espaço entrelinhas, posição do elemento no layout, posição sequencial). Por fim, as 
variáveis de suporte identificam o uso de ênfase gráfica em um documento, como áreas de 
cor e sombra, linhas e box. Sendo assim, as duas abordagens poderão ser aplicadas de 
uma forma complementar para a análise sintática. 

Inicialmente, precisou-se estabelecer um critério de seleção de modelos de 
aplicativos de smartphone para a análise sintática de interfaces. Como a variedade de 
modelos desse tipo de aplicativo é bem grande e vem se expandindo cada vez mais, optou-
se por escolher somente um aplicativo, tendo em vista o grau de popularidade por número 
de downloads no Play Store, do sistema operacional Android e no Apple Store, do sistema 
operacional IOS, e o aplicativo escolhido foi o Google Maps. 

Como resultado, observou-se que a busca pelo fácil acesso às informações e 
melhor performance na execução da tarefa tem feito com que os desenvolvedores de 
interfaces digitais recorram a uma estratégia de sintaxe visual que fique entre os métodos 
de configuração “Lista” e “Matriz”, propostos por Twyman (1979). Levanta-se, então, a 
questão sobre haver ou não espaço para a inclusão de um novo método de configuração, 
que estaria entre “Lista” e “Matriz”, mas não teria as características do método “Linear-
ramificado” (que já está entre essas duas colunas do modelo de Twyman). Para os 
resultados, observou-se que seria adequada a inclusão d uma nova coluna, chamada, 
hipoteticamente, de “Grade com unidade semântica”. A “Grade com unidade semântica” 
seria uma alternativa para manter a organização linha x coluna, porém sem a necessidade 
da articulação de coordenadas. Com a inclusão de mais esta coluna classificatória, 
acredita-se que possa haver um aumento no “poder de precisão” da matriz.  
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Com relação ao modelo de Mijksenaar, notou-se que, no contexto digital móvel (i.e. 
relacionado aos aplicativos de GPS) ele parece ser totalmente aplicável – principalmente 
pelo seu grau de expansibilidade. Percebe-se que as variáveis de suporte são bastante 
utilizadas e crescem, com o avanço da tecnologia, em número e refinamento. A cada 
atualização dos aplicativos, novos “efeitos visuais” surgem. São sombreamentos, degradês, 
simulação de tridimensionalidade, texturas, buscando sempre deixar o usuário mais à 
vontade com a interface. Eles são desenvolvidos não somente para enfatizar os elementos 
hierárquicos e diferenciadores, mas também como atributos simbólicos e representativo do 
avanço da tecnologia gráfico-digital. E como os aplicativos de GPS são de grande 
importância hoje para os usuários, principalmente turistas e motoristas, este estudo acaba 
por servir de parâmetro para avaliação de novos aplicativos que buscam a interação com o 
usuário por meio das informações dispostas em sua interface. 
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RESUMO 

Este estudo visa analisar como é praticada a gestão do design gráfico relacionado à marca 
e aplicação desta na identidade visual de microempresas, dada à importância deste grupo e 
sua representatividade no vasto campo das empresas formalmente constituídas. Esta 
pesquisa trata-se de estudo de caso de duas microempresas que buscaram desenvolver 
uma marca institucional de forma profissional através do Programa SEBRAETEC do 
SEBRAE no Maranhão, e, também, do profissional de design que atendeu estas empresas 
e identificou nelas, uma proposta de valor bem definida no ato de construção dos seus 
projetos. Conclui-se que fora atingidos aos objetivos propostos nessa pesquisa ao descobrir 
os principais entraves e as oportunidades que podem trazer maior engajamento na gestão 
do design em microempresas. Esta pesquisa é exploratória baseada em estudos de caso, 
com análise comparativa por procedimentos qualitativos. 

ABSTRACT 

This study aims to analyze how the management of graphic design related to the brand and 
its application in the visual identity of microenterprises is practiced, given the importance of 
this group and its representativeness in the vast field of the formally constituted companies. 
This Research is a case study of two micro-enterprises that sought to develop an 
institutional brand in a professional way through the SEBRAETEC SEBRAE Program in 
Maranhão, and also from the design professional who attended these companies and 
Identified in them a well-defined value proposition in the act of constructing their projects. It 
was Concluded that the objectives proposed in this research were achieved by discovering 
the main obstacles and opportunities that can bring greater engagement in the management 
of design in microenterprises. This Research is exploratory based on case studies, with 
comparative analysis by qualitative procedures. 
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RESUMO EXPANDIDO 

De acordo com dados do SEBRAE (2017), mais de 95% das empresas formalmente 
constituídas no Brasil são micro e pequenas empresas, as chamadas MPE’s e conforme 
outros dados do SEBRAE (2016), quase 50% destas empresas fecham suas portas com 
menos de dois anos de atividade, o que é um alto índice e de grande impacto para aqueles 
que estão envolvidos neste processo.  

Dentre os portes de empresas existentes, as microempresas são a que melhor representam 
as empresas de pequeno porte, sendo a padaria do bairro, a mercearia da esquina, a 
farmácia, o salão de beleza, dentre outros exemplos.  

Em um mercado cada vez mais exigente por parte dos consumidores, as empresas devem 
buscar seu diferencial competitivo, e o design estratégico está diretamente relacionado com 
a competitividade e com a inovação no campo das empresas. 

David Aaker (2015) defende a ideia revolucionária que mudou o marketing, afirmando que 
as marcas são ativos estratégicos. Assim, a construção de marcas é estratégica, muito 
diferente dos esforços táticos que estimulam as vendas.  

Complementa-se o conceito acima com a afirmação de Rita Coelho (2014) que nos 
apresenta a palavra MARCA como sendo polissêmica, uma vez que pode ser entendida 
como sinônimo de entidade e, por outro lado, temos a marca como forma, enquanto signo 
que funciona como a imagem desta entidade, ou seja, marca enquanto instituição ou marca 
enquanto signo gráfico.  

Neste estudo, embora fora utilizados estes dois conceitos em momentos distintos, o que se 
quer investigar compete, especificamente, ao campo da gestão do design no que se refere 
à marca enquanto símbolo gráfico.  

É válido analisar o papel do profissional de design neste processo, sua forma de levante 
das informações necessárias para criação da marca, sua estratégia e a assessoria 
dispensada ao empresário cliente de forma orientativa para uso do projeto desenvolvido. 

Para tanto, tem-se como objetivo principal, analisar como a gestão do design gráfico de 
marca é praticada em microempresas por meio da visão de quem faz design e de quem 
recebe os projetos, os clientes, e descobrir os gaps e as oportunidades que possam vir a 
ser aproveitadas por ambos os perfis pesquisados. 

Diversos apoios são dispensados aos microempresários no campo da inovação sob as 
mais diversas instâncias e um destes apoios vem da principal instituição existente no Brasil 
de apoio à micro e pequena empresa, o SEBRAE. Através do Programa SEBRAETEC os 
empresários têm acesso aos desenvolvedores de soluções tecnológicas em sete áreas 
específicas. (SEBRAETEC, 2018)  

Em um primeiro momento, buscou-se por estudar uma empresa do cadastro de prestadores 
de serviço do Programa SEBRAETEC do SEBRAE/MA, localizada em São Luís do 
Maranhão, habilitada na área de atuação em Design, e com atendimentos a microempresas 
realizados no ano de 2017. Optou-se por não identificar esta empresa nesta pesquisa, onde 
aqui a denominaremos como a Empresa de Design. 

Em um segundo momento, o estudo de caso centrou-se em empresas que buscaram 
desenvolver uma logo e uma identidade visual, ou seja, uma marca institucional de forma 
profissional através do Programa SEBRAETEC, com projetos contratados e entregues 
ainda no de 2017. Neste filtro, optou-se por duas empresas atendidas pela Empresa de 
Design acima selecionada que identificou nestas empresas escolhidas, uma proposta de 
valor bem definida no ato de projeção das marcas. 
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A Empresa A é uma mecânica automotiva, instalada em um bairro que é grande polo deste 
tipo de negócio, mas, com o diferencial de apresentar um ambiente mais limpo e 
confortável para seus clientes e nasceu no final do ano de 2017. 

A Empresa B é uma assessoria esportiva com foco em atendimento a moradores de 
condomínios residenciais e também nasceu no final do ano de 2017.  

Fora realizada pesquisa de campo com entrevistas semiestruturadas com grupos focais, 
observações de campo, fotografias e áudios e análises de discursos ao aplicar-se diversas 
ferramentas estratégicas da área da Administração, como pode-se citar a exemplo, o Mapa 
de Empatia (Persona), Matriz SWOT e Canvas da Modelagem de Negócios. 

Observou-se, conforme Foucault (1998), que os discursos vão muito além da fala, muito 
além do sistema linguístico. 

Para ambos os projetos, observa-se a entrega da Empresa de Design de forma bem 
planejada e estruturada, onde além da marca e do manual de identidade visual, foram feitas 
entregas além do contratado, no sentido de dar ao empresário mais elementos para gestão 
do design, conforme perfil e necessidade de cada cliente. 

A empresa de design não agrega em seus serviços o trabalho de assessoria para uso desta 
marca e acompanhamento da gestão da mesma, pois, oneraria muito os custo às 
microempresas e tornaria inviável a contratação de seus trabalhos, porém, observa-se a 
necessidade de agregar-se instruções ao empresário que, de alguma forma têm ciência da 
necessidade da gestão do design, mas, não sabe como fazê-lo e não buscam meios para 
fazê-lo por não ser uma prioridade na empresa. 

Conclui-se pelos levantamentos realizados que o empresário deveria conhecer sua 
segmentação de clientes, a quem se destina seu produto/serviço, saber se posicionar no 
mercado de forma estratégica, entender o perfil do seu consumidor, este, mais exigente 
pela vasta oferta que lhe é apresentada constantemente e cada vez mais de forma 
inovadora. A gestão do design realizada por estas empresas é feita de forma parcial, 
havendo diversas oportunidades de melhor explorar este campo de atuação no intuito de 
obter melhores resultados para o empreendimento. 

Entende-se por gestão do design, fazer uso de uma identidade que aporte coerência da 
marca e suas aplicações, em todos os canais de comunicação e pontos de contato da 
empresa com seus clientes. A gestão do design é para todos, mas, para o pequeno 
empresário, deve ser processual, igualmente às grandes empresas, porém, processos 
simples e que adentrem à rotina do gestor sem muito impacto e sem agregar grandes 
tarefas. 
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RESUMO 

Este artigo trata de questões acerca do tema Cultura construtiva: como apreender a memória 
de um saber tradicional em vias de erradicação por meio do Design Participativo, dentro da 
complexa correlação de políticas e ações externas que supõe promover o desenvolvimento em 
comunidades rurais e quilombolas. Ações que podem levar ao processo de erradicação de um 
saber-fazer construtivo tradicional passado de geração para geração e que transmite cultura e 
memória. Seu contorno está delineado a partir de uma série de reflexões teórico-conceituais 
obtidas através de uma revisão literária a priori explanatória e que tem como principal foco a 
metodologia do Design Participativo com aproximação de áreas que contribuem para a 
valorização de um saber tradicional, que nesse caso trata-se de uma cultura construtiva. 

Palavras-chave: Cultura construtiva, Design participativo, saber tradicional 

ABSTRACT  

 This article deals with questions about the theme Constructive culture: how to seize the 
memory of a traditional knowledge in the process of eradication through Participatory Design, 
within the complex correlation of external policies and actions that suppose to promote 
development in rural and quilombola communities. Actions that can lead to the process of 
eradicating a traditional constructive know-how passed from generation to generation and 
conveying culture and memory. Its outline is delineated from a series of theoretical-conceptual 
reflections obtained through an explanatory a priori literary revision and whose main focus is 
the Participative Design methodology with the approximation of areas that contribute to the 
valorization of a traditional knowledge, that in this if it is a constructive culture. 

Keywords: Constructive culture, Participatory design, traditional knowledge 

RESUMO EXPANDIDO 
Comunidades rurais e quilombolas existentes pelo Brasil a fora têm sido submetidas a 

políticas e ações externas que implicam mudanças nas relações desses grupos sociais com a 
moradia em que habitam e que em boa parte foram produzidas por si mesmos, às vezes ao longo de 
gerações. A produção desses lares foi tecida ao longo do tempo dando origem a uma cultura 
construtiva e a um saber tradicional que envolve recursos da biodiversidade, modos de fazer 
tradicionais, costumes e também hábitos de consumo. Devido às imposições das ações externas por 
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quem detém o poder, em muitas dessas comunidades está em curso a substituição de moradias 
feitas com técnicas construtivas tradicionais – como pau a pique e adobe – por moradias de tijolo 
cerâmico produzidas com técnicas convencionais de construção. Está postura ocasiona o 
progressivo desaparecimento de um saber-fazer construtivo tradicional passado de geração para 
geração e que transmite cultura e memória, em prol de uma outra ideia de desenvolvimento. Por 
essa razão, nesta pesquisa pretendemos apreender a memória de uma cultura construtiva tradicional 
por meio do Design Participativo, em comunidades rurais e remanescentes de quilombo localizadas 
no município de Alcântara – MA. Diante desse cenário de provável erradicação de um saber 
tradicional e, consequentemente do desaparecimento de um contexto de relações sócio-espaciais e 
socioambientais encontramos motivação para conhecer algumas dessas comunidades em questão. 
Neste contexto, tivemos a oportunidade de realizar um survey durante um fim de semana em 
algumas comunidades rurais e quilombolas do município de Alcântara. A visita confirmou a suspeita 
de que muitas comunidades já quase não produzem suas moradias com terra crua, o quê nos fez 
comprovar o risco de erradicação da memória construtiva desses vilarejos em questão. A presença 
de casas de alvenaria de tijolo cerâmico tornou-se uma constante por onde passamos. As poucas 
casas de pau a pique e adobe foram vistas de forma isolada e, mas precisamente, afastadas dos 
núcleos centrais dos povoados. A experiência de poucos dias nos deixou ávidos por conhecer mais 
profundamente o campo que pensamos trabalhar em pesquisas futuras. Mas naquele momento o 
objetivo era o de meramente conhecer superficialmente e observar as moradias dos lugares que 
visitamos. Muitos questionamentos surgiram a partir desse primeiro contato, sobretudo quanto ao 
fato do provável desaparecimento de saberes tradicionais e o distanciamento progressivo das 
comunidades com a sua memória construtiva. Daí nos ocorreu apreender a memória desses saberes 
através da vivência das pessoas que residem nesse tipo de moradia ou ainda daquelas que já não 
residem porém as conhecem e possuem lembranças das mesmas. Acreditamos que a apreensão da 
memória de um saber tradicional seja uma alternativa de preservação e valorização do território e 
das tradições nele presentes. Ressaltando que a cultura construtiva tradicional de uma determinada 
localidade é tratada nessa pesquisa como um saber-fazer tradicional, ou seja, um conhecimento 
empírico, informal e espontâneo que nasce e vive nestas comunidades, porém que infelizmente 
encontra-se deteriorado a vias de se perder. É um “saber” nascido de uma percepção sensorial e de 
um engajamento prático adquirido pela vasta experiência de vida com o material, a terra. Como 
metodologia lançaremos mão da definição e dos desafios do design participativo, considerando seus 
novos contextos de atuação. No artigo “The methodology of the Participatory Design”, Spinuzzi 
(2005) discute o design participativo como uma metodologia de pesquisa, caracterizando-o como 
uma maneira de entender o conhecimento fazendo, de forma tradicional, tácita e muitas vezes 
invisível. A pesquisa apoiada nessa metodologia requer abolir hierarquias, pensar e atuar no coletivo. 
Considerar o território em questão, seus costumes, modos de vida, expectativas e tecnologias. 
Segundo Noronha (2018) dirimir as hierarquias e homogeneizações provocadas pela própria ideia de 
ciência é o maior desafio do codesign. O preceito do design participativo consiste em garantir que os 
posicionamentos e interpretações dos participantes sejam relevantes na pesquisa. Leva-se em conta 
o conhecimento tácito e informal dos grupos sociais envolvidos na mesma, assim como os aspectos
invisíveis da atividade humana no seu cotidiano. O conhecimento, nesse caso são práticas e
interações, interpretativas difíceis de serem descritas e formalizadas. Quanto à abordagem da
pesquisa a ser realizada constitui-se em Pesquisa Qualitativa. Para Gerhardt e Silveira (2009), a
pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o
aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc. Os pesquisadores
que adotam essa abordagem qualitativa opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único de
pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, o que pressupõe
uma metodologia própria. Na metodologia do design participativo, o designer assume o papel de
mediador e facilitador, mas para tanto deve chegar a conclusões em conjunto com os atores sociais
envolvidos na pesquisa. Dentre os métodos utilizados, a observação participante assume um papel
relevante. Ingold (2016) explica que observar significa ver o que acontece no entorno e, é claro,
também ouvir e sentir. Participar significa fazê-lo a partir de dentro da corrente de atividades através
da qual a vida transcorre, concomitante e conjuntamente com as pessoas e coisas que capturam a
atenção que se dispensa a elas. No entanto a observação participante depende de muitas
circunstâncias, como também do tempo e do local, e não avança em direção a um fim
preestabelecido. Lida com pessoas que de acordo com INGOLD (2016) “reconhecem o passado,
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atentam para as condições do presente e se abrem especulativamente a possibilidades futuras”. 
Para tanto a estratégia principal a ser adotada consiste na pesquisa de campo para compreender as 
realidades locais a partir da observação e da participação com os envolvidos. É provável que nessa 
convivência sejam identificados não só discursos que fortalecem essas técnicas como também 
manifestações contrárias às mesmas. Na pesquisa de campo se realizará coleta de dados junto a 
pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa, tais como pesquisa-ação e pesquisa-
participante (FONSECA apud GERHARDT e SILVEIRA, 2009). Após a pesquisa de campo devemos 
observar e perceber o que nos foi apresentado na forma de discurso. A convivência, a observação e 
os diálogos visam sintetizar os questionamentos acerca das técnicas construtivas tradicionais. 
Depois o esforço consiste em sistematizar a informação colhida, a fim de estabelecer os laços 
contidos com as técnicas construtivas tradicionais assim como com as técnicas convencionais 
utilizadas atualmente e os valores identificados e reconhecidos pelas comunidades em questão. O 
termo “cultura construtiva” pode ser considerado originado de processos produtivos de um grupo 
social ou de uma comunidade em um território específico. É usado correntemente no Brasil para 
designar as moradias feitas com terra. Na maioria das vezes essas moradias são consideradas 
precárias, possuindo uma conotação de pobreza. No entanto cabe lembrar que os modos de 
construção que lhe são associados historicamente não corroboram com essa imagem negativa. As 
reflexões aqui expostas acerca das culturas construtivas tradicionais não dizem respeito às tipologias 
construtivas ou descrições técnicas das mesmas, mas sim estão voltadas para a percepção das 
mesmas como saberes e fazeres tradicionais que são passados de geração para geração, 
transmitindo cultura e memória. Neste contexto a cultura construtiva em terra é entendida como 
saberes tradicionais produzidos na própria comunidade onde buscam o “fazer” de forma tácita, 
coletiva, sustentável e participativa. A partir do uso de uma serie de materiais e recursos disponíveis 
no local e nas proximidades do território. Segundo INGOLD (2015) o conhecimento vem da 
experiência de uma vida de trabalho com o material. Esse é um conhecimento nascido da percepção 
sensorial e do engajamento prático. Esperamos obter como resultado dessa pesquisa, um 
diagnóstico das razões ou problemas existentes na perpetuação das construções com terra crua e os 
riscos dessa técnica se perder na comunidade em questão, permitindo assim preservar a tradição. O 
pragmatismo das técnicas construtivas tradicionais demonstrou que o homem acumulou o saber 
empírico herdado de gerações de artesãos, mestres e artífices, porém que se desvanece com o 
provável desaparecimento desse saber fazer integrado, acumulado e transmitido de geração em 
geração. Para tanto, propomos convergir as estratégias de apreensão dessa memória rompendo 
com metodologias convencionais e assumindo o design participativo como abordagem e como 
metodologia de pesquisa de campo a fim de compreender os discursos e as práticas dessas 
comunidades no que diz respeito à saberes tradicionais que deram, e que até hoje dão origem, às 
suas moradias por meio do fazer manual. E para finalizar esse resumo, considero por bem enfatizar 
a importância de apreender a memória de um saber tradicional diante da iminência da sua 
erradicação. Torna-nos um pesquisador-participante conjuntamente com a comunidade é crucial para 
promover o desenvolvimento do território e garantir a memória e se possível, a perpetuação das 
técnicas construtivas tradicionais. 
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RESUMO 

Este trabalho diz respeito um resumo expandido submetido à 1ª Jornada do Programa de Pós-
Graduação em Design UFMA, referente ao projeto de pesquisa da dissertação de mestrado 
em Design da Universidade Federal do Maranhão - UFMA, ano 2019.1. 

Palavras-chave: Design, Patrimônio histórico-cultural, Representação Simbólica 

ABSTRACT 

This paper is an expanded abstract submitted to the 1st Conference of the Graduate Program in 

Design UFMA, referring to the research project of the master's dissertation in Design of the 

Federal University of Maranhão - UFMA, year 2019.1 

Keywords:  Design, Historical-Cultural Heritage, Symbolic Relationship 

RESUMO EXPANDIDO 

Um patrimônio histórico-cultural de um lugar faz referência a um sentimento de pertencimento 

associado à concepção desse espaço e, igualmente, diz respeito à riqueza histórica e simbólica de 

determinada sociedade. “A cidade passa, assim, a ser vista como construção histórico cultural, como 

patrimônio de seus moradores, como espaço de memória. A cidade enfim é monumento e é 
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documento [...]” (MENESES, 2004, p.86-87).  Diante desse contexto, vale ressaltar que a relevância 

que se atribui a determinado patrimônio cultural se dá ao posso em que se compreende a sua 

importância, representatividade e dinamismo. Murta e Goodey (2002, p. 13) nos dias que a 

“interpretação do patrimônio, em sua melhor versão, cumpre uma dupla função de valorização. De 

um lado, valoriza a experiência do visitante, levando-o a uma melhor compreensão e apreciação do 

lugar visitado; de outro, valoriza o próprio patrimônio, incorporando-o como atração turística.” Lynch 

(2010, p.7) afirma que as “imagens ambientais são o resultado de um processo bilateral entre o 

observador e o seu ambiente. Este último sugere especificidades e relações, e o observador – com 

grande capacidade de adaptação à luz de seus próprios objetivos – seleciona, organiza e confere 

significado àquilo que vê.” Diante disso, no que diz respeito aos artefatos presentes nas edificações 

históricas, a exemplo dos azulejos, portas, janelas e grades, estes comunicam por meio de seus 

estilos, formas, materiais, símbolos, cores, ornamentos, composições, e, sobretudo, através do seu 

valor histórico, cultural e simbólico. Nessa linha questiona-se: como o design dos artefatos presentes 

nas edificações históricas auxilia na representação simbólica do patrimônio cultural?  E de que forma 

o design dos artefatos constituintes das fachadas das edificações patrimoniais incide sobre a

produção de sentido junto às pessoas? A investigação em questão se faz importante devido à 

necessidade de se conhecer e analisar, por um viés científico-metodológico, a dinâmica 

comunicacional que permeia a relação entre o design dos artefatos presente nas edificações 

histórico-culturais e a produção de sentido repercutida junto aos indivíduos, haja vista a escassez de 

estudos que se debrucem sobre essa problemática.  É importante destacar que as questões 

levantadas a serem investigadas e analisadas poderão servir de parâmetro para o entendimento dos 

processos dessa natureza. Diante desse contexto, a presente pesquisa tem como objetivo geral: 

analisar a representação simbólica dos artefatos que fazem parte da fachada de edificações 

histórico-culturais e compreender a relação do design destes com a promoção do patrimônio 

histórico. E, por conseguinte, tem-se como objetivos específicos: identificar artefatos que constituem 

a fachada das edificações histórico-culturais, tais como azulejos, portas, janelas e grades; analisar a 

percepção dos sujeitos em relação às edificações histórico-culturais a partir de artefatos da fachada; 

e, por fim, estabelecer as correlações entre percepção das pessoas e a representação simbólica dos 

artefatos que constituem as edificações históricas, a fim de compreender como o design auxilia na 

promoção da representação simbólica dos patrimônios históricos. Para auxiliar no entendimento e 

interpretação das análises que serão empreendidas, o estudo será fundamentado em conceitos 

teóricos, tais como: Patrimônio Cultural (LYNCH, 2010; MURTA e ALBANO, 2002), Design 

(AZEVEDO, 2017; CARDOSO, 2016; FLUSSER, 2018; BÜRDEK, 2010), Comunicação 

(McLUHAN, 1964; FERRARA, 2007; BORDENAVE, 2006),  Comunicação do Design 

(HOGARTH, 2005),  Semiótica (SANTAELLA, 2017)  e Relação Simbólica (JUNG, 2011). A referida 

pesquisa é de natureza qualitativa, de caráter descritivo-exploratório. O escopo será o centro 

histórico de São Luís e o procedimento metodológico consistirá em quatro (4) etapas, a saber: 1) 

Realização da Revisão Sistemática de Literatura (OBREGON, 2017), que servirá de base para 

delimitação do problema de pesquisa e desenvolvimento do aporte teórico para fundamentação das 

análises pretendidas; 2) Escolha de artefatos constituintes das fachadas dos prédios histórico-
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culturais a serem estudados, tais como azulejos, portas, janelas e grades; 3) Identificação dos 

elementos do design presentes nos objetos selecionados; 4) Criação e aplicação dos instrumentais 

da pesquisa para subsidiar a realização das entrevistas a fim de verificar a percepção dos sujeitos 

envolvidos na amostragem  sobre às edificações histórico-culturais; 5) Realização da correlação dos 

dados coletados sobre as relações existentes entre a comunicação do design dos artefatos 

presentes nas edificações históricas e a representação simbólica do patrimônio histórico-cultural 

junto às pessoas.  Nesse direcionamento, almeja-se com esta pesquisa a produção de um framework 

conceitual que proporcione a compreensão dos processos comunicacionais existentes entre as 

pessoas e o design presente nas construções histórico-culturais e que permita o entendimento sobre 

como o campo do design pode atuar na promoção da representação simbólica do patrimônio 

histórico-cultural. 
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RESUMO 

O estudo descreve um resumo expandido a ser apresentado na Jornada do Programa de Pós-
Graduação em Design UFMA 2019. “As marcas são parte da nossa dinâmica social, 
representam não só produtos como atitudes também. Cotidianamente, incorporamos as 
marcas em nosso discurso, no nosso repertório cognitivo, para nos referir ao mundo físico e 
social” (CONSOLO, 2015, pg.19). O objetivo principal desse estudo é analisar a importância do 
processo de gestão e comunicação de marca para as startups. Para isso, será realizada uma 
pesquisa exploratória de natureza qualitativa. Assim, espera-se discutir a percepção de valor 
da marca para as empresas de base tecnológica.  

Palavras-chave: Marca, Gestão, Desing, Startup 

ABSTRACT 

The study describes an expanded abstract to be presented at the UFMA 2019 Graduate 
Course in Design. "Brands are part of our social dynamics, representing not only products but 
also attitudes. Every day, we incorporate the marks in our discourse, in our cognitive repertoire, 
to refer to the physical and social world "(CONSOLO, 2015, pg.19). The main objective of this 
study is to analyze the importance of the brand management and communication process for 
startups. For this, an exploratory research of a qualitative nature will be carried out. Thus, it is 
expected to discuss the perception of brand value for technology-based companies. 

Key words: Brand, Management, Design, Startup 
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RESUMO EXPANDIDO 

Ries (2011) afirma que uma startup tem impacto inovador nas soluções propostas e, como 

consequência, cria novos produtos e serviços em mercados até então desconhecidos ou pouco 

explorados. Blank e Dorf (2012) entendem a startup como uma organização temporária e finita, que 

independe do tamanho, mas que ainda está descobrindo o modo como vai vender e a quem 

exatamente se destina seu produto. Segundo a Associação Brasileira de Startups (ABStartups) 

existem aproximadamente 6 mil startups no Brasil. Pastore (2018) ressalta que a marca é um ativo 

financeiro entendido como algo capaz de gerar retornos financeiros em maior ou menor proporção 

conforme sua gestão. Para Consolo (2015), as marcas romperam os limites de origem e passaram 

ser veículos de expressão da própria cultura. “A percepção de marca dos consumidores tem tanto 

valor quanto a realidade”  (LINDSTROM, 2015, p. 58). Mozota (2011) ressalta que o design é um elo 

na cadeia de uma marca ou um meio de expressar valores da marca a seus diferentes públicos. E 

branding é o conjunto de ações ligadas à administração das marcas (Martins, 2006). Nesse contexto, 

considerando a necessidade da definição de uma identidade e reconhecimento de marca que não 

seja apenas uma representação visual expressa por um símbolo ou logotipo, chega-se às seguintes 

questões: as startups têm a percepção da importância da gestão e comunicação da marca? E se há 

o reconhecimento da relevância, é aplicado um programa de branding nesses empreendimentos? O

objetivo geral da pesquisa é analisar a importância do processo de gestão e comunicação de marca 

para as startups. Os objetivos específicos são: identificar as marcas representativas de startups na 

cidade de São Luís - Maranhão, apresentar os processos de design na criação da marca e 

recomendar o redesign de marca, quando necessário. A escolha do tema foi motivada pela 

consolidação dos novos paradigmas da contemporaneidade. “Hoje vivemos em um mundo 

totalmente novo. A estrutura de poder está passando por mudanças drásticas. A internet, que trouxe 

conectividade e transparência às nossas vidas, tem sido em grande parte responsável por essas 

transformações” (KOTLER, 2017, pg. 20). Diante desse cenário, segundo Royo (2008), o design 

desenvolve ferramentas conceituais para facilitar o uso da tecnologia. Houve também uma motivação 

profissional deste pesquisador por atuar no planejamento e criação de estratégias de comunicação 

para empresas sem gestão de marca. No desenvolvimento da metodologia, inicialmente será 

realizada uma revisão sistemática da literatura em periódicos que abordam o tema branding nas 

startups, sugerido por Crossan e Apaydin (2009), através da aplicação de procedimentos 

sistematizados de busca. Em seguida, uma pesquisa aplicada de caráter exploratório com natureza 

qualitativa. “Pesquisa aplicada é a investigação de um problema prático, geralmente com intenção 

subjacente de criar soluções potencialmente práticas” (NOBLE, 2013, pg. 54). “Pode-se dizer que 

estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. 

Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais 

variados aspectos relativos ao fato estudado” (GIL, 2002, p. 41). A natureza da pesquisa é qualitativa 

porque o uso dessa abordagem propicia o aprofundamento da investigação, Gil (2002). Para tanto, 

serão efetuadas entrevistas com os fundadores de startups do Casarão Tech Renato Acher, 
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localizado na Rua da Estrela, Praia Grande – Centro Histórico, São Luís (MA), amostra da pesquisa. 

O Casarão Tech Renato Acher faz parte do Programa Inova Maranhão, iniciativa da Secretaria de 

Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI). Lançado em 2016, o Programa Inova Maranhão 
pretende contribuir com o desenvolvimento econômico e fortalecimento do mercado de tecnologia no 
estado. O Casarão Tech Renato Acher é o primeiro espaço público de inovação do Maranhão, 

destinado a fomentar ações de empreendedorismo, capacitações tecnológicas e desenvolvimento de 

startups. Esse pioneirismo é a justificativa para escolha como campo de estudo. Posteriormente 

acontecerá a análise dos dados e diante das informações descritas, espera-se alcançar como 

resultado uma discussão sobre a importância da gestão e comunicação da marca das startups. Além 

de contribuir com o avanço das pesquisas em gestão do design, usando o branding como ferramenta 

para construir uma identidade corporativa e valor de marca das empresas com viés tecnológico. 
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RESUMO 

A presente pesquisa de abordagem metodológica exploratória e colaborativa tem sua 
fundamentação teórica baseada nos conceitos de codesign defendidos por Manzini(2017); Ehn 
(2017); Spinuzzi (2005) e Papanek(1975), tem o objetivo de promover a educação patrimonial 
através da aplicação de ferramentas de Design, como os cenários orientadores do processo 
de design propostos por Manzini (2017) para incentivar a participação de habitantes da 
comunidade do bairro do desterro , na cidade de São Luís-MA em atividades que promovam a 
discussão para criação de intervenções urbanas efêmeras e educacionais no entorno, com o 
objetivo de preservação dessa área e de sua valorização cultural pelos habitantes. 

Palavras-chave: Codesign, Educação Patrimonial, Preservação, Sustentabilidade.  

ABSTRACT  

The present research aims to investigate and collaborate with the foundation of the concepts of 
codes defended by Manzini (2017); Ehn (2017); Spinuzzi (2005) and Papanek (1975), aim to 
promote an education through the application of design tools, such as the guiding steps of the 
design process proposed by Manzini (2017) to raise the participation of citizens of the 
neighborhood community of in the city of São Luís-MA, in activities that promote the discussion 
of creation of urban and educational actions in the surroundings, with the objective of 
preserving this area and its cultural valorization by the inhabitants. 

Keywords: Codesign, Heritage Education, Preservation, Sustainability. 

Nos últimos anos a questão do patrimônio material e imaterial se fundiu com a preocupação 
com os problemas ambientais e de qualidade de vida. A sociedade reconhece cada vez mais que as 
gerações futuras se beneficiarão de proteção de ambientes e áreas, incluindo aquelas de herança 
patrimonial. Uma das autoras, formada em arquitetura e urbanismo se identificou ainda na graduação 
por estudos que valorizem a despertem a questão da educação patrimonial principalmente por 
habitar em uma cidade histórica, onde parte de seus casarões foram tombados mundialmente pela 
UNESCO e que um de seus principais pontos turísticos de reconhecimento internacional se 
apresenta em estado de degradação.   
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Diante disso, o objetivo geral do presente trabalho será propor reflexões e intervenções 
colaborativas que valorizem a consciência de patrimônio e pertencimento no Centro Histórico de São 
Luís-MA junto à comunidade do bairro do desterro, por meio do Design Participatório.  

Dentre os objetivos específicos pretende-se: compreender a perspectiva dos habitantes 
sobre a realidade urbana do entorno; promover discussões sobre os conceitos de educação e 
patrimônio; propor de forma colaborativa em cenários de Design intervenções ou adequações 
urbanas efêmeras que promovam a educação patrimonial e ambiental. O envolvimento com teorias 
apresentadas nas disciplinas de Metodologias Colaborativas em Design e Teoria e Crítica do Design, 
oferecidas no Programa de Pós-Graduação em Design (PPGDg) da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA), foi o que favoreceu e embasou a abordagem social e humanística da pesquisa 
em epígrafe, pois foi possível refletir sobre a relevância do design para preservação de culturas 
comunitárias e do codesign para o desenvolvimento de conhecimentos livres de hierarquias 
academicistas e produtos e resultados urbanos propostos de acordo com as realidades comunitárias.  

 A descoberta das carências educacionais de forma conjunta é o ponto de partida para a 
proposição de intervenções no ambiente urbano que proporcionem o envolvimento com a cidade, 
sua valorização e possível reinterpretação do que se intende por patrimônio e preservação. 

A pesquisa terá abordagem qualitativa de caráter exploratório do campo de pesquisa, em que 
os dados e percepções serão adquiridas junto à comunidade do bairro do desterro, no centro 
histórico de São Luís-MA através da aplicação de questionários e reuniões com os moradores. Para 
orientar a forma de abordagem e comunicação com a comunidade será utilizado as orientações 
técnicas e éticas dispostas na RESOLUÇÃO Nº 510, DE 07 DE ABRIL DE 2016 do Conselho 
Nacional de Saúde, que apresenta as diretrizes para atuação e desenvolvimento de pesquisas 
científicas de caráter humano e social. Segundo a mesma lei, para esta forma de abordagem seu Art. 
5º defende que: “O processo de comunicação do consentimento e do assentimento livre e 
esclarecido pode ser realizado por meio de sua expressão oral, escrita, língua de sinais ou de outras 
formas que se mostrem adequadas” (BRASIL, 2016, p.5), dessa forma, o consentimento e aceite do 
conselho de ética não se faz estritamente necessário, e se for aplicado será emitido em última 
instância, além de se buscar evitar modalidades excessivamente formais que possam inibir o 
estabelecimento da relação de confiança entre os participantes.  

Os dados e informações sobre as necessidades locais serão analisados colaborativamente e 
traduzidos em intervenções e proposições urbanas de caráter educacional. No processo da pesquisa 
serão utilizados métodos e ferramentas de abordagem colaborativa de design para gestão das 
atividades, o que trataremos como codesign (MANZINI, 2017). O processo acontecerá através de 
reuniões comunitárias que promovam a discussão sobre a problemática da preservação patrimonial e 
educação ambiental, os ambientes propostos para o acontecimento dos encontros serão 
denominados “cenários orientadores de Design” propostos por Manzini (2017, p.146). Estes cenários 
serão, portanto, utilizados como ferramenta fundamental e norteadora dos trabalhos, pois será a 
promotora do diálogo e comunicação entre todos.  

Na pesquisa o pesquisador será apresentado como um intermediador e gestor das relações 
de comunicação, uma vez que conforme Martins e Merino (2011, p.26) “o campo de atuação do 
Design transcende a criação de produtos e peças gráficas como elementos isolados, passando a ser 
parte de um sistema e consolidando-se como um processo de gestão”, dessa forma, será possível 
refletir sobre a atuação do profissional de Design não apenas como pesquisador-observador e 
criador de ferramentas, mas como pesquisador-participante que atua articulando a troca de saberes, 
principalmente por sua sensibilidade criativa.  

Para conceituar e compreender a abordagem metodológica os principais autores utilizados 
serão Spinuzzi (2005) que conceitua o codesign e apresenta seus desafios modernos, Papanek 
(1975), que defende que os designers têm uma responsabilidade social e são capazes de provocar 
mudanças reais no mundo, atuando como intermediadores da comunicação e inovação na 
sociedade, Manzini (2017) que pondera sobre o Design e sustentabilidade social e a importância da 
valorização do agente comunitário no processo de Design uma vez que “todos são dotados de uma 
capacidade de fazer Design, mas nem todos são Designers competentes, e poucos se tornam 
designers profissionais” Manzini (2017, p.51), além dos conceitos propostos por Ehn (2017) que trata 
o Design Participatório como um curso entre tradição e transcendência, de forma que a valorização
de saberes tácitos promova a preservação das culturas.
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 As conceituações que tangem a educação patrimonial serão norteados pelas definições que 
o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) apresenta em suas cartas
patrimoniais sobre o valor do patrimônio e seus meios para preservação, além de trabalhos
acadêmicos já desenvolvidos que reúnem valiosas contribuições históricas como Costa (2016) e
autores que tratam a gestão ambiental como necessidade latente para o desenvolvimento
sustentável das cidades como Dias (2017) e Leff (2018).

A abordagem metodológica da pesquisa visa principalmente fomentar a atenção e o 
sentimento de pertencimento dos habitantes da comunidade pela área de pesquisa, através do 
incentivo à preservação e uso do espaço público. O desenvolvimento dos trabalhos poderá estimular 
uma comissão comunitária para inovação e preservação do entorno, de forma que os moradores 
poderão criar modelos de anúncios educacionais sobre a questão da limpeza da área, preservação 
de fachadas históricas de edificações, criação de equipamentos urbanos sustentáveis que promovam 
o uso do espaço comum e a criação de um modelo de cenário organizador de Design que possa ser
replicado como ferramenta em outras pesquisas inerentes as comunidades patrimoniais. Os
principais desafios a serem enfrentados estão relacionados a aceitação da comunidade e empatia
pelos objetivos da pesquisa, o estabelecimento desta relação de confiança se dará na medida em
que os colaboradores tenham interesse em contribuir com a pesquisa, através da participação em
reuniões para discussões e criação de soluções para seus problemas e dificuldades sociais urbanos,
alcançando-se assim o conceito defendido na abordagem metodológica que corrobora para inovação
social em Design, em que todos os envolvidos são copesquisadores e cooperam para o
desenvolvimento social.
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Resumo 

 A refinaria de alumínio é uma atividade importante no Brasil e no mundo, gerando uma 
quantidade relevante de produtos essenciais para o nosso dia a dia. No entanto, esse 
trabalho gera resíduos que podem afetar a população e seu meio ambiente. Eles têm um 
mercado para reutilização, mas não basta para mitigar seu impacto ambiental, razão pela 
qual você precisa de start-ups para sua reciclagem ou reutilização. Para isso, propõe-se um 
Modelo Experimental que demonstre a viabilidade deste resíduo, para a produção de 
produtos cerâmicos como contribuição do Design Sustentável. 

Abstract 

 The aluminum refinery is an important activity in Brazil and in the world, generating a 
relevant quantity of products essentials for our day to day. However, this work generates 
waste that can affect the population and its environment. They have a market for reuse, but 
not enough to mitigate their environmental impact, which is why you need start-ups for 
recycling or reuse. For this, it is proposed an Experimental Model that demonstrates the 
feasibility of this residue, for the production of ceramic products as a contribution of the 
Sustainable Design. 

Reciclagem, Bauxita, Cerâmicas, Alumínio, Sustentabilidade. 

Recycling, Bauxite, Ceramics, Aluminium, Sustainability. 
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A reciclagem de resíduos sólidos industriais é importante para o desenvolvimento 

sustentável da comunidade, pois através da experimentação, é possível verificar a 

viabilidade do uso desses descartes no desenvolvimento de espaços e produtos. 

Sua reciclagem permite vantagens como: economia de energia, menor poluição, 

economia de material, redução do volume de aterros e controle ambiental. Quanto 

a esse resíduo industrial, como matéria-prima na construção civil, é capaz de 

apresentar um excelente desempenho técnico e econômico. Na sua disposição 

final, acumula-se e provoca vários problemas ambientais, como o aumento dos 

custos de produção da empresa, uma vez que devem procurar permanentemente 

espaço físico para os seus depósitos, poluição, as terras próximas tornam-se 

impróprias para o cultivo e a qualidade de vida da comunidade próxima à indústria 

é reduzida notavelmente (CECCATO, D; MASUERO, A; MORAES, C; VILELA, A., 

2009). 

De acordo com Pedrosa (2018), o resíduo de bauxita gerado pela indústria de 

alumina, devido à sua alta alcalinidade e aos grandes volumes envolvidos, tem 

grande potencial de causar danos ao meio ambiente através da contaminação de 

mananciais de água superficial ou subterrânea. Tais riscos de impactos ambientais 

negativos tornam imperativo o planejamento de longo prazo, passando pelas fases 

de estudos de minimização, tratamento, reciclagem e, eventualmente, disposição 

de material inerte. No caso da indústria de alumina, ainda não foi encontrada uma 

forma totalmente satisfatória de minimização ou reciclagem do resíduo de bauxita, 

aceitável sob os aspectos de processo, econômicos e ambientais. A bauxita 

utilizada pela ALUMAR em seu processo, originária da região de Trombetas, Pará, 

gera em média 0,6 toneladas de resíduo para cada tonelada de alumina produzida, 

resultando em 0,6 m3 de resíduo a 64% de concentração de sólidos na disposição 

final. Assim, a ALUMAR gera um volume aproximado de 744.000m3 /ano de 

resíduos de bauxita. Devido à solubilidade da soda cáustica em água, o resíduo de 

bauxita é um resíduo Classe II – resíduo não inerte – nos termos da CB-155 da 

ABNT. 

Esta pesquisa é dedicada à reciclagem de resíduos de bauxita, proveniente do 

refino de alumínio, integrando rejeitos de ALUMAR na mistura tradicional, para a 

criação de produtos cerâmicos. Os desafios para comprovar sua viabilidade são 

que as propriedades resultantes não são iguais às das propostas existentes no 

mercado e a estética não seja atraente para o público objetivo. 



JOP Design | São Luís | p. 60 – 61 | Ano. 2019| Edição. 1°

Para os Procedimentos Metodológicos dos experimentos, as amostras serão 

preparadas segundo os percentuais de 0% (para controle), 20%, 40% com resíduo e 

que correspondiam às quantidades mássicas (em kg) de cimento, de areia, de brita, 

de água e de resíduo de cobre, respectivamente para se fizer determinado volume 

de concreto. 

Em cada amostra serão moldados dez corpos de prova de formato cilíndrico para 

cada idade de ruptura, 3, 7 e 28 dias, em duplicada, cuja dimensão é 100 mm x 200 

mm, de acordo com a norma NBR 5738/2002, que rege o procedimento para 

moldagem e cura de corpos-de-prova (ABNT, 2003). 

Decorridas 24 horas e realizado a desmoldagem dos corpos de prova e imediata 

identificação de cada um deles. Em seguida sons imersos e acondicionados em 

água saturada de cal até a realização dos ensaios de resistência a compressão. 

Determinação da resistência à compressão axial: será determinada pelo rompimento 

dos corpos de prova cilíndricos, nas respectivas idades 3, 7 e 28 dias, como previsto 

na norma NBR 5739/2007. 

 Depois da análise de resistência a compressão axial as amostras será preparadas 

para posteriores análises como análise química, difração de raios-X e MEV 

(Microscópico Eletrônico de Varredura). 

  Continua com analise de fluorescência de raios X-FRX (Analise Química): O 

preparo das amostras passa pela etapa de pulverização e secagem a 110ºC ± 2ºC. 

Após essas etapas faz-se a mistura de 1.4000 ± 0.0005 g da amostra e 7.0000 ± 

0.0005 g de fundente. Em seguida a mistura foi homogeneizada, moldada em 

formato de pastilha e submetida à análise. 

 E finalmente um analise de difração de raios X para a determinação mineralógica 

dos materiais e a fase cristalina formada, uma massa de 9 g ± 0,0005 da amostra 

será pesada diretamente num frasco homogeneizador e levadas para um aparelho 

Homogeneizador Mixex-mill onde foram micronizadas por 15min utilizando um meio 

refrigerante (30 ml de álcool etílico PA) com a finalidade de não alterar fases de 

elementos presentes na amostra, devidos o aquecimento provocado pelo atrito das 

partículas. Logos após, a amostra e seca em estufa e prensada em formato de 
pastilha para leitura no difratômetro de raios-x. 
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Os resultados, a discussão e as conclusões serão feitas quando a fabricação dos 

campos de teste e o desempenho dos testes anteriormente descritos estiverem 

terminados, após a análise dos resultados, esses testes já estão sendo feitos. 
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RESUMO 

Os games (jogos digitais) são uma forma de entretenimento bastante popular entre públicos de 
todas as idades. Com a expansão dos games, hoje, temos uma nova vertente desse tipo de 
entretenimento, chamado de “serious games” que são jogos que tem por intuído auxiliar na 
aprendizagem ou reaprendizagem de diversos tipos. Essa pesquisa foi realizada por meio de 
uma revisão sistemática da literatura e tem por finalidade descobrir “Quais os elementos do 
design que contribuem na estruturação de objetos digitais gamificados na reabilitação motora? 
” E se já existem objetos gamificados utilizados para a reabilitação motora de pessoas com 
sequelas motoras pós-avc. 

Palavra-chave: Serious games; AVC; jogos. 

ABSTRACT  

Games are a popular form of entertainment among audiences of all ages. With the expansion 
of the games, today, we have a new aspect of this type of entertainment, called "serious 
games" that are games that have the intuition to aid in the learning or relearning of different 
types. This research was carried out by means of a systematic review of the literature and has 
the purpose of discovering "What elements of the design that contribute in the structuring of 
digital objects gamificados in motor rehabilitation? "And if there are already gamed objects 
used for the motor rehabilitation of people with post-stroke motor sequelae. 

Keywords: Serious games; AVC; games. 

 A tecnologia vem ganhando força e visibilidade cada vez mais. E nesses últimos tempos, o 
mercado que mais cresce são os de jogos digitais. Observando essa visibilidade, os jogos deixaram 
de ser apenas entretenimento e hoje, já são utilizados em muitas outras áreas, seja para treinamento 
de empresas, divulgação de ações de marketing e também como uma forma de auxilio nos 
processos de aprendizagem. Dentro desse contexto vemos surgir um novo fenômeno, chamado de 
gamificação (WERBACH e HUNTER, 2012). Que consiste na utilização de elementos dos games 
(mecânicas, estratégias, pensamentos) fora do contexto dos games, com a finalidade de motivar os 
indivíduos à ação, auxiliar na solução de problemas e promover aprendizagens (KAPP, 2012). 

Contudo, a gamificação não implica necessariamente em criar uma situação virtual que aborda o 
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problema, mas sim recriando a situação real em um mundo virtual, com isso usando as mesmas 
estratégias, métodos e pensamentos utilizados para resolver aqueles problemas no mundo virtual em 
situações do mundo real. Desse modo, o presente artigo busca descobrir quais são as formas já 
existentes de gamificação aplicadas à reabilitação de movimentos de pessoas com sequelas motoras 
pós acidente vascular cerebral (AVC) e se existem metodologias do design envolvidas nesse 
processo. 

 A gamificação cria modelos, sistemas e mudou o foco de produção, pois agora o jogo é centrado 
nas pessoas e no seu comportamento, tudo isso envolvido pela lógica dos games. Levando isso em 
consideração, Zichermann e Cunningham (2011) identificam que nessa realidade o envolvimento de 
qualquer público deve estar baseado em estruturas de recompensa, reforço e feedbacks, suportadas 
por mecânicas e sistemáticas que potencializam o envolvimento do indivíduo. 

 Para Vianna et al. (2013), a gamificação tem como princípio despertar emoções positivas e 
explorar aptidões, atreladas a recompensas virtuais ou físicas ao se executar determinada tarefa. Por 
isso é utilizado em situações onde precisa-se de mais atenção, criatividade e imersão da pessoa 
durante a realização da tarefa ou fase do jogo. Ainda segundo Zichermann e Cunningham (2011), a 
gamificação explora os níveis de engajamento do indivíduo para a resolução de problemas. A 
aplicação de uma bem-sucedida estratégia de gamificação está diretamente associada ao 
entendimento do contexto em que se insere o usuário, e quais são seus anseios e limitações 
extrínsecos (incitados pelo meio externo) e intrínsecos (automotivados). Do ponto de vista emocional, 
Hamari, Koivisto, Sarsa (2014) compreendem que gamificação é um processo de melhoria de 
serviços, objetos ou ambientes com base em experiências de elementos de jogos e comportamento 
dos indivíduos. 

 A gamificação consiste em utilizar a mecânica dos jogos em atividades que não estão dentro do 
contexto dos jogos (SALEN; ZIMMERMAN, 2012, McGONIGAL, 2011). Pode ser considerada uma 
forma de tecnologia persuasiva. Pode-se perceber através de resultados de trabalhos científicos 
associados a essa área do conhecimento.  Segundo, FOGG (2002), define tecnologia persuasiva 
como uma tecnologia que é projetada para mudar atitudes ou comportamentos através da persuasão 
e influência social, porém, nunca através da coerção. Além disso Li, Grossman e Fitzmaurice (2012) 
entendem que para se manter a motivação do indivíduo em qualquer ambiente, deve-se fornecer a 
ele estímulos de alta qualidade e com diferentes formatos. Por outro lado, Vianna et al. (2013) 
salientam que para se chegar a isso na construção de qualquer artefato é preciso apropriar-se dos 
elementos mais eficientes de um jogo – Mecânicas, Dinâmicas e Estética – para a criação e 
adaptação das experiências do indivíduo. 

 Diferentemente dos games voltados ao único propósito de entreter, a gamificação se destina a 
utilizar o mecanismo dos jogos para transformar ou desenvolver novos comportamentos. Visando 
essa persuavidade a indústria de games vem lançando jogos que utilizam artefatos como o Kinect, 
da Microsoft, e o Oculus Rift, da Oculus '5, entre outros consoles concebidos com o intuito de 
envolver fisicamente o jogador e assim repetir os movimentos que realmente seriam feitos caso 
estivessem realizando determinada atividade. Por definição, jogos persuasivos são aqueles em que 
há ao menos um tipo de interação que transcorre no universo físico, no caso, com outra pessoa, com 
um objeto em particular ou com um lugar específico. 

 A revisão sistemática da literatura é uma metodologia que segue a proposta de Crossan e 
Apaydin (2009), onde, encontra-se a problemática da pesquisa e assim gera-se uma pergunta, 
delimitando a sua busca, e identificam-se as bases de dados e os critérios de seleção dos estudos, 
dando maior embasamento teórico e veracidade a pesquisa. Após a busca nas bases de dados, os 
trabalhos que não respondem à questão de pesquisa são descartados. Os demais trabalhos são 
reunidos e selecionados. Durante a análise, existirão os trabalhos que respondem à questão de 
pesquisa e serão chamados de identificados e os que não respondem a questão da pesquisa serão 
excluídos. A etapa final do estudo é a síntese da pesquisa, com o conhecimento adquirido com base 
na coleta e análise dos dados. 
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 Após aplicar-se os filtros descritos nos critérios de busca da RSL, foram identificados 640 
trabalhos, onde então leu-se os títulos e seus resumos para apontar-se relações com o tema da 
pesquisa. Foram selecionados dezessete (17) trabalhos, dos quais todas foram lidos e analisados. 
Após uma análise minuciosa onde procurou-se questões que os integrariam nos critérios de inclusão 
e exclusão propostos nesse estudo, chegou-se ao número de oito (8) trabalhos excluídos e nove (9) 
trabalhos incluídos. 

 A Revisão Sistemática da Literatura, consistiu em descobrir quais metodologias do design 
poderiam ser empregadas no desenvolvimento de games e se existia metodologias especificas.  

 Nessa linha, a referida metodologia permitiu identificar estudos que respondem em parte à 
pergunta proposta na pesquisa. Tais estudos sinalizam que apesar de ser uma temática atual, já vem 
sendo desenvolvido e utilizado em nosso país, porém ainda de forma embrionária. Tal assertiva, 
deve-se ao fato de que algumas universidades vêm desenvolvendo jogos com foco na reabilitação de 
pessoas com problemas motores, no caso, pós AVC. Além de apontarem a reabilitação convencional, 
também empregam o uso da realidade virtual na reabilitação, seja para promover atividades ligadas 
ao dia-a-dia ou games específicos. Cita-se o Neurogame Therapy, Handcopter Game, criado na 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte; o Under the Sea, D2R3D, desenvolvido pelo núcleo 
LARVA da UDESC; e o Motion Rehab, criado pelo núcleo de ciências da computação da 
Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Constata-se assim, exemplos de jogos criados 
para essa finalidade. Porém, na pesquisa realizada os autores relataram que os resultados são 
sugestivos, devido ao número baixo de pacientes para a realização dos testes. Por conseguinte, 
destacam que a metodologia do design pode ser sim usada no desenvolvimento de jogos, mas por 
não ser tão difundida ou aplicada acaba por ser deixada de lado na trajetória de elaboração. 
Constata-se, portanto, uma lacuna nos processos de criação de artefatos gamificados, onde o design 
poderá contribuir de forma significativa para o aperfeiçoamento e melhoria. 

 Após a conclusão dessa pesquisa, observou-se como a revisão sistemática da literatura foi de 
suma importância para responder à pergunta da pesquisa e assim elucidar várias dúvidas, como se 
já existem jogos que tem por finalidade auxiliar na reabilitação de pessoas com problemas motores e 
se existem metodologias do design envolvidas na criação desses jogos. Neste trabalho foi possível 
identificar 640 estudos relacionados ao tema, desses, somente 17 passaram pela primeira triagem e 
consequentemente apenas 9 foram selecionados e realmente responderam à pergunta da pesquisa: 
“Quais os elementos do design que contribuem na estruturação de objetos digitais gamificados na 
reabilitação motora?” e também descobriu-se que a gamificação já é utilizada no Brasil por alguns 
centro de pesquisas dentro de universidades, incluindo a criação de jogos nacionais para a 
reabilitação, mesmo sendo de forma prematura no caso dessa área de estudo como a reabilitação. 

  Acredito que esse trabalho contribua para futuros estudos na área, além de também poder ser 
expandido para outras bases de dados de línguas estrangeiras e assim encontrar novos resultados 
que resultem em novos estudos nesse campo tão rico, pois no Brasil foram encontraram poucos 
estudos na área. 
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RESUMO 

O presente resumo expandido tem como objetivo a apresentação da pesquisa a ser realizada 
acerca da linguagem visual gráfica em jogos digitais, com foco nos consoles portáteis. A 
pesquisa tem como proposta o desenvolvimento de diretrizes para desenvolvimento do design 
de interfaces interativas para os consoles citados. A partir da identificação dos elementos 
visuais que compõem esses jogos digitais através de uma ferramenta de análise, em seguida 
verificando a experiência do usuário através de um estudo com grupo focal, baseando-se em 
aspectos da jogabilidade e usabilidade dos jogos e por fim validando as recomendações a 
partir do Método Delphi. 

Palavra-chave: Jogos Digitais, Linguagem Visual, Consoles Portáteis 

ABSTRACT  

The present expanded summary has as its objective the presentation of the research to be 
carried out about the graphic visual language in digital games, focusing on portable consoles. 
The research has as proposal the development of guidelines for the development of interactive 
interface design for the mentioned consoles. Based on the identification of the visual elements 
that compose these digital games through an analysis tool, then verifying the user experience 
through a study with focus group, based on aspects of game playability and usability and finally 
validating the recommendations from the Delphi Method.  

Keywords: Digital Games, Visual Language, Portable Consoles 

De acordo com a revisão na literatura, os jogos digitais, ainda possuem métodos e processos 
de produção parcialmente imaturos, necessitando de melhorias na qualidade tanto do produto final, 
quanto do seu processo de produção. O objetivo desses métodos é auxiliar essa área a se consolidar 
de maneira mais estável como indústria produtiva e inclusiva para todos os públicos. Para Cybis, 
Betiol e Faust (2010), a definição da “qualidade” de um jogo pode ser tarefa difícil para estabelecer 
uma métrica, pois o conceito de diversão em si é extremamente divergente, apontando a 
necessidade da análise de diversos fatores relevantes e determinantes aos jogos, como seu contexto 
e fatores individuais. Xavier (2010) corrobora com a afirmação anterior ao defender que a 
metodologia da construção de um jogo digital traz consigo especificidades do desenvolvimento de 
imaterialidades e experiência. 
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Assim, é possível inferir que a ludicidade eletrônica possui características que são 
estabelecidas a partir do reconhecimento de sua linguagem direta e participativa, muito mais do que 
apenas produzir um jogo que possua audiovisuais extremamente realistas. O eixo fundante na 
estruturação de um jogo parece ser a riqueza e o refinamento no design da interface dos elementos 
visuais que caracterizam e definem o cenário proposto no mundo imaginário de imersão lúdica.  

Observando tais assertivas, ratifica-se a influência dos jogos no contexto atual que é 
discutida por Fleury, Nakano e Cordeiro (2014) ao destacarem que a indústria de jogos eletrônicos 
e/ou digitais possui crescente relevância, pois não são consumidos apenas por jovens do sexo 
masculino, como tradicionalmente concebia-se, mas também por mulheres, crianças e idosos. 
Acrescentam que o uso de tais jogos transpassa o setor de entretenimento, ao serem incorporados à 
atividades de educação, pesquisas científicas, treinamentos, dentre outros focos. Os mesmos 
autores constatam que, apesar do panorama presente, ainda há uma necessidade de superação de 
preconceitos atrelado aos jogos digitais que ainda são muito relacionados à atividade restrita a 
jovens adolescentes que apenas os utilizam para entretenimento, sem considerar suas capacidades 
educacionais, organizacionais, do estímulo cognitivo, etc. Logo, surge um ambiente fértil de 
pesquisas acadêmicas onde a linguagem visual dos jogos digitais permite ampla possibilidade de 
estudos e análises acadêmicas. Segundo Luz (2010), estabelecer o jogo digital como mídia em si, já 
justifica a demanda de um campo de estudo próprio, como uma poderosa arte híbrida que carrega 
uma linguagem gráfica própria, com elementos da arte, cinema, dentre outros. Assim, justifica-se à 
presente pesquisa a busca por métodos, diretrizes e recomendações que auxiliem o processo de 
produção de jogos que já se estabelecem não apenas no âmbito lúdico, mas também em processos 
de reabilitação, gamificação, dentre outros. 

Luz (2009) determina que estudos acadêmicos voltados para a área de jogos digitais são 
necessários quando se percebe que o videogame passou a ser uma indústria cada vez mais 
influente e presente na sociedade a partir da década de 1980. As lacunas observadas por Farias 
(2014) consta da crescente complexidade da estrutura da informação visual em jogos digitais. 
Expondo polaridades nos princípios do projeto de interface para jogos entre a facilidade de uso 
atrelada a complexidade de suas funções. 

Corroborando, Souza (2016) defende que metodologias para jogos se estabeleçam e 
busquem sistematizar conceitos acerca do conhecimento em jogos, pois a tecnologia avança 
significativamente, resultando numa revisão de diversos conceitos e quebra de padrões, 
especialmente aqueles relacionados a linguagem visual. A virtualidade através das novas mídias 
interativas incluindo vídeo games, modifica a forma como os sujeitos interagem, sendo inadequado 
prever com exatidão a forma como a linguagem gráfica se dará em artefatos futuros. Portanto, 
necessitando uma constante atualização e revisão de estudos realizados principalmente devido a 
constante produção de novos suportes e plataformas reprodutoras que trazem consigo novos meios 
de interação e iteração.  

Dentro das esferas dos meios de reprodução dos jogos digitais, tem-se a Pesquisa Game 
Brasil realizada em 2018 (SIOUX, 2018), revela-se que 75,5% dos brasileiros jogam, 
independentemente da plataforma, jogos digitais. Dentre as preferências, smartphones (43,6%) são 
apontados como o meio mais utilizado e preferido para reprodução de jogos, seguidos pelos 
consoles fixos (25,7%) e computadores (14,5%), respectivamente. Contudo, a mesma pesquisa 
aponta que o console portátil representa apenas 1,2% para a reprodução de jogos digitais, estando 
atrás inclusive da Smart TV, que não se configura como um sistema produzido especificamente para 
a reprodução de jogos. Ainda que se trate de uma pesquisa realizada em uma amostra pequena em 
relação a população brasileira, é possível compreender, a níveis de proporcionalidade, as 
características dos jogadores brasileiros e suas preferências para consoles.  

Em contraponto, Fleury, Nakano e Cordeiro (2014) defendem que consoles portáteis 
representam um importante mercado para fabricantes, o Nintendo DS considerando todos os seus 
modelos torna-se o segundo console mais vendido de todos os tempos, responsável por disseminar 
a utilização de telas sensíveis ao movimento e por sua extrema versatilidade. Esses tipos de 
consoles são tidos como definidores do hábito do jogar em plataformas portáteis, hábito este 
atualmente transferido para telefones e tablets. 

Apreciando os dados obtidos, percebe-se uma inconsistência dentro das preferências dos 
usuários que é válida de ser observada dentro de técnicas já desenvolvidas em paralelo a heurísticas 
voltadas para a usabilidade e jogabilidade, promovendo a avaliação de tais meios de reprodução 
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portáteis que, de acordo com Novak (2010) possuem características específicas e a interface com 
peculiaridades intrínsecas de seu sistema que impactam diretamente no design da interface e 
emprego da linguagem visual gráfica. 

A partir de revisão sistemática da literatura, foi possível adquirir conhecimento e análise do 
estado da arte das pesquisas realizadas acerca da linguagem visual em jogos digitais. Identificando, 
por conseguinte, métodos construídos para a análise dos elementos visuais contidos na interface de 
jogos e que serão utilizados como arcabouço para a análise da linguagem gráfica em games para 
consoles portáteis, a saber: “Análise da Imagem Visual em Videogames” de Vinícius Nunes Rocha 
e Souza (2016), pesquisa realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul; e “Análise de 
Jogos Digitais: Aspectos da linguagem visual relacionados às estratégias de navegação e 
processos da comunicação interativa em dispositivos portáteis” de Bruno Serviliano Santos Farias 
(2014). 

Propõe-se o uso de tais metodologias desenvolvidas para avaliar a forma como as interfaces 
se caracterizam entre jogos de consoles portáteis em paralelo a um estudo com amostragem seleta 
aplicando testes de usabilidade e jogabilidade – em que o usuário deverá cumprir tarefas/metas 
propostas por um roteiro da análise, que tenham em seu percurso  ou requeiram a interação com os 
elementos da interface analisados pela ferramenta de Farias (2014) e, em seguida, o mesmo 
entrevistado acerca de sua impressão do jogo, considerando as heurísticas desenvolvidas para cada 
método avaliado –. Propõe-se aqui a avaliação com uma amostragem que considere usuários 
familiarizados com jogos digitais e também indivíduos com pouco ou nenhum contato com esses 
jogos. Tal análise será feita através de uma observação direta para cruzamento de dados e análise 
em paralelo à heurísticas voltadas tanto para a usabilidade quanto para a jogabilidade. 

 A objetivar de tal maneira o desenvolvimento de recomendações para o design da interface 
de jogos para consoles portáteis, tendo como fundamento a aplicação das metodologias propostas 
em paralelo a análise do comportamento do usuário. Incentivando de tal forma não apenas aplicação 
e aperfeiçoamento de métodos desenvolvidos dentro da academia para jogos digitais, mas também o 
refinamento e impulso da análise da linguagem visual em um contexto interativo tão particular e 
específico quanto o de jogos digitais. 
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RESUMO 
Este trabalho investigou a percepção de risco relacionada a pessoas idosas e o uso 
embalagens de produtos químicos saneantes, utilizando-se de uma avaliação qualitativa da 
rotulagem, com base em observações, aplicação de questionários e na norma NBR ABNT 
14725-3, e um experimento em ambiente virtual, para avaliar a percepção de risco diante do 
formato e da cor das embalagens selecionadas, para grupos separados por sexo, religião e 
escolaridade. Os resultados obtidos mostraram a existência de categorias de produtos mais 
significantes para os idosos. Em tais categorias, os produtos apresentaram problemas como: 
falta de informação das consequências de exposição aos perigos desses; dificuldade de leitura 
dos rótulos; e da pouca compreensão dos pictogramas apresentados. Os resultados do 
experimento apontaram que a percepção de risco é influenciada pela forma e pela cor da 
tampa e do corpo da embalagem, porém, não havendo diferenças significativas entre as 
variáveis sexo, escolaridade e religião. 

Palavras-chaves: Percepção de Risco. Saneantes. Formato. Cor. Rotulagem. 

ABSTRACT 

This research has investigated the risk perception related to elderly people and the use of 
sanitizing chemicals packings, using qualitative evaluation labeling based on observations, 
questionnaire application, and in NBR ABNT 14725-3 standard, and a virtual environment 
experience to evaluate risk perception in face of format and color of selected packages to 
groups divided by gender, religion and scholarity. The results have demonstrated the most 
significant products’ categories to the elderly. In those categories, the products have 
demonstrated problems such as lack of information about the consequences of exposing these 
products, difficulty with reading labels and lack of understanding the presented pictograms. The 
experiments’ results have pointed that the risk perception is influenced by shape and color of 
the lid and body package; however, there are no significant differences between gender, 
scholarity and religion. 

Keywords: Risk Perception. Cleaning products. Packing shape. Color. Risk. Labeling. 
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Toda embalagem é uma ferramenta de comunicação e informação, entretanto, é comum 
embalagens apresentarem problemas quanto à compreensibilidade de informações e percepção do 
risco que oferecem, podendo ocasionar desconfortos e/ou acidentes. Esse risco oferecido pode ser 
potencializado, quando o produto acondicionado for uma substância perigosa, tal como os produtos 
químicos saneantes (ACIOLY et al., 2014). Isto é representado pelos dados de acidentes envolvendo 
embalagens e produtos químicos (13,5%), divulgados pelo INMETRO (2014). Tais números são 
complementados por estudos na literatura (NEVES; BELLINE, 2012; MOREIRA et al, 2010), que 
mostram que os maiores índices de acidentes com produtos químicos são com crianças e idosos, 
sendo um valor maior que apresentado pelas estatísticas oficiais do Brasil. Pensando nesse 
processo de comunicação, tem-se que o formato e a cor das embalagens são essenciais, pois, como 
afirma Serig (2000), esses elementos são as primeiras impressões dos usuários. Desta forma, a 
presente pesquisa, resultante do projeto de pesquisa “A influência do formato e da cor das 
embalagens de produto químicos na percepção de risco: estudo de casos em São Luís – MA”, 
avaliou a percepção dos usuários idosos, relacionada a embalagens de saneantes domissanitários no 
que diz respeito ao formato e às cores, ao tempo em que avaliou também os aspectos de rotulagem, 
levando em consideração a normalização NBR ABNT 14725-3 (2012) e as resoluções de Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), buscando compreender o processo decisório acerca da 
segurança e sua relação com o a percepção de risco quanto ao uso através de um experimento se 
utilizando de realidade virtual (RV). A presente pesquisa pode ser classificada como descritiva e 
experimental, contando com um público de 130 idosos (25 homens e 105 mulheres), composto por 3 
fases: 1. utilizaram-se técnicas qualitativas (entrevistas abertas, citando aspectos positivos e 
negativos relacionados ao uso das embalagens; observações sistemáticas em situações reais de uso 
dos produtos saneantes e; questionário fechado com escala de 15 cm, proposta por Stone et al. 
(1974); 2. avaliação de 202 embalagens de produtos saneantes, classificadas de acordo com a sua 
categorização, e classificação de risco conforme a NBR ABNT 14725-3 (2012), Resoluções da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e por WOGALTER et al. (2002); 3. Experimento 
pautado na hipótese de que o design das embalagens dos produtos pesquisados não favorecia a 
percepção de risco por parte dos usuários idosos. A Avaliação foi feita com 18 embalagens de 
produtos químicos saneantes de risco II, quanto ao seu formato e a sua cor utilizando como base a 
metodologia proposta por Ayanoğlu et al. (2013), em ambiente virtual, no qual participaram 10 idosos. 
Por fim, aplicou-se um teste de qui-quadrado para verificar se havia diferença estatística entre os 
grupos investigados. Os resultados apontaram que os produtos mais citados e observados nas 
residências foram os de uso cotidiano (detergentes, água sanitária e sabão), mostrando que são 
utilizados com muita frequência, e com modelos mentais bem definidos para o formato, cor e até para 
a rotulagem, com uma percepção de risco bem definida para os sujeitos da pesquisa. Os produtos de 
risco II (maior perigo), foram percebidos com maior risco, manipulados com maior cuidado e atenção, 
principalmente ácidos e hidróxidos. A legibilidade das informações contidas nos rótulos e embalagens 
foi a citada como ruim, devido ao tamanho da tipografia utilizada, uma vez que o fator idade 
compromete a visão. As palavras constantes nos rótulos, os pictogramas (símbolos de risco), e o 
reconhecimento da embalagem pela cor, foram os itens de menor compreensão, corroborando os 
resultados das entrevistas e observações. Apenas 11,4% das embalagens apresentavam pictograma 
de perigo, compostos por produtos de risco II (desincrustantes, desinfetante álcool, tira ferrugem, 
removedores e polidores de metais), com 30,4% destes, apresentando alteração do símbolo usado, 
enquanto que 48,5% não apresentaram nenhuma; e que somente 26,7% do total dos rótulos 
apresentaram as consequências da exposição ao perigo, como recomendado por Wogalter et al. 
(2002). O resultado do experimento mostrou que os produtos mais perigosos (com maior poder 
corrosivo a pele e aos olhos, e maior valor de dose letal) foram escolhidos. Sendo a embalagem mais 
perigosa a de desincrustante ácido – no 1. A embalagem menos familiar foi a de número 7,
correspondente a um limpador de pisos corrosivo, e as mais familiares foram as de números 6 e a 
10. Ressalta-se que, na comparação entre grupos, não foram encontradas diferenças significativas
para o teste de qui-quadrado. A presente pesquisa investigou a relação de uso de embalagens de
produtos químicos saneantes, considerando, o formato, a cor e a rotulagem, quanto a percepção de
risco inerente ao seu conteúdo (produtos químicos). A análise dos resultados mostrou que a
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população idosa participante, apresenta sim, um modelo mental dos aspectos de design desses 
produtos, e que os produtos existentes, apesar de as embalagens apresentarem problemas de 
ergonomia informacional (legibilidade, clareza de todas informações, pictogramas), elas conseguem 
garantir, a advertência, principalmente se referindo de produtos mais perigosos, classificação de risco 
II, quando associados as cores preta, vermelha e verde, e a experiência de uso. Em contrapartida, os 
produtos de classificação de risco I, apresentam uma maior quantidade de problemas na análise da 
rotulagem. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma proposta de pesquisa a ser desenvolvida na linha de materiais, 
processos e tecnologia do curso de Mestrado em Design da Universidade Federal do Maranhão, cujo 
objeto de análise é o bloco perfurado de concreto, também conhecido como cobogó. Tendo em vista 
que este artefato passou por diversas mudanças tecnológicas e culturais, como a diversificação no 
tipo de material de fabricação e no tipo de utilização, propõe-se analisar o cobogó considerando a 
relação entre design e identidade cultural e, dessa forma, investigar uma possível mudança no seu 
significado.  

Palavras-chave: cobogó, identidade cultural, design 

ABSTRACT 

This abstract presents a research proposal to be developed in the line of materials of the Master 
course in Design ofthe Federal Universityof Maranhão, whoseobjectofanalysisis the perforated 
blockof concrete, alsoknown as cobogó. Considering that this artifact underwent several technological 
and cultural changes, such as the diversification in the type of material of manufacture and the type of 
use, it isproposedtoanalyzethecobogóconsideringtherelationbetween design and cultural identity and, 
in this way, to investigate a possible change in its meaning. 

Key words: cobogó, cultural identity, design 

RESUMO EXPANDIDO 

O bloco perfurado de concreto foi criado pelo pernambucano Antônio de Góes e pelos comerciantes 
estrangeiros radicados no Brasil Amadeu Oliveira Coimbra e Ernest August Boeckmann, cujas 
iniciais de seus sobrenomes foram utilizadas para batizar o produto com o nome de cobogó, também 
conhecido como elemento vazado. Inicialmente fabricado em concreto, foi patenteado em 1929 e 
ganhou proporções internacionais, sendo considerada uma das importantes contribuições do Brasil 
para a arquitetura moderna. Sua primeira utilização foi no fechamento da Caixa d’água de Olinda- 
PE, quando protegendo as instalações hidráulicas da incidência direta do sol, promovia o 
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resfriamento da temperatura da água (VIEIRA; BORBA; RODRIGUES; 2012). O artefato teve sua 
criação inspirada nas treliças árabes e sua função original era favorecer a passagem de ventilação e 
bloquear parcialmente a incidência direta do sol, reduzindo assim a carga térmica no interior dos 
edifícios. No entanto, como destaca Vaz et al. (2016), as  possibilidades  geradas  pelo  acesso  às  
tecnologias de  condicionamento de ar fizeram com que este artefato se mostrasse incapaz de 
competir com o  nível  de  conforto  que  se  busca  na atualidade. Além disso, passou a ser fabricado 
em outros materiais, como o vidro e a cerâmica e a partir de intervenções de engenheiros e 
designers, novos modelos, com superfícies lisas e de fácil limpeza passaram a ser comercializados. 
A praticidade e o efeito estético fizeram com que esse elemento fosse utilizado também como 
divisória interna de ambiente sem função estrutural. Nota-se que esse produto pode ser encontrado 
no mercado em várias formas, materiais e preços. No que se refere ao valor unitário, o bloco 
perfurado de concreto chega a custar 10 vezes menos que os demais modelos. Além disso, é um 
produto de fabricação local facilmente encontrado em lojas de pré-moldado. Porém, mesmo diante 
dessas vantagens, percebe-se a preferência por elementos vazados em cerâmica em detrimento do 
produto fabricado em concreto. Sobre isso, recorremos a Cardoso (2011), ele explica que as formas 
podem adquirir novos significados a partir das constantes transformações culturais e tecnológicas. 
Nesse contexto, é válido o seguinte questionamento: Qual o significado do bloco perfurado de 
concreto no cenário atual das edificações? Por que existe uma preferência por elementos vazados 
industrializados de materiais diversos em detrimento dos blocos de concreto? A partir dessas 
inquietações, tem-se como objetivo geral analisar o bloco perfurado de concreto com base na relação 
entre o design e a identidade cultural. Tendo como objetivos específicos: identificar as características 
dos cobogós; classificar os modelos e materiais mais comercializados e, por fim, compreender a 
percepção do usuário em relação ao cobogó. Vale destacar que neste trabalho entende-se por 
usuário, no sentido geral da palavra, aquele que possui ou que frui, conforme Aurélio (2018).No que 
se refere à busca por referencial teórico para a realização desta pesquisa, observou-se que os 
trabalhos encontrados investigam o bloco a partir de fatores ligados ao conforto térmico e acústico. 
Dentre eles estão: “Desenvolvimento de elemento vazado acústico” (2008), “O desenvolvimento de 
elementos de proteção de fachada responsivos – exploração e controle de um processo” (2016) e 
“Estratégias arquitetônicas de conforto térmico em projetos de edifícios verticais” (2017). Sendo 
assim necessária a realização de uma revisão sistemática de literatura, a qual será iniciada pelos 
livros: “Cobogó de Pernambuco” (2012) dos autores Antenor Vieira, Cristiano Borba e Josivan 
Rodrigues, fonte de pesquisa histórica sobre a origem do bloco e suas primeiras utilizações; e 
“Design para um mundo complexo” (2011)  de Rafael Cardoso, o qual auxiliará na compreensão do 
que é design e do que é identidade. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva com a qual 
será possível registrar e analisar as características do objeto e dos fenômenos sociais em torno do 
mesmo. Adicionalmente, caracteriza-se como pesquisa explicativa a ser realizada por meio da 
aplicação do método observacional não participante (GIL, 2008, p. 29). A pesquisa será iniciada a 
partir de uma revisão sistemática de literatura, seguida de coleta de dados com aplicação de 
questionário, realização de entrevistas e aplicação da técnica do grupo focal. Por se tratar de uma 
pesquisa exploratória, permitirá o aprofundamento das questões propostas e oferecerá maior 
flexibilidade no planejamento, permitindo assim a reformulação dos objetivos da pesquisa, caso 
venha a ser necessário (GIL, 2008, p. 29). Portanto, no procedimento metodológico adotado, incluir-
se-á o método de estudo de caso. Tem-se como resultado esperado compreender as relações entre 
design e identidade cultural presentes no cobogó. Logo, espera-se que os resultados desta 
investigação possam contribuir com informações que permitam orientar a fabricação de blocos de 
concreto, agregando valor e potencializando a comercialização do produto. 
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RESUMO 

Resumo expandido para a 1ª Jornada de Pós-Graduação da Universidade Federal do 
Maranhão. O tema abordado pela pesquisadora trata-se da influência e participação do design 
thinking em planos de negócios de novos empreendedores; estes, principalmente recém-
formados que tem buscado no empreendedorismo maneira de ser destaque em suas áreas de 
formação e estar em crescente procura de inovação. O desenvolvimento de tal estudo traz 
como objetivo geral uma análise relacionada a aplicabilidade do design thinking em plano de 
negócios. O estudo faz referência a linha de pesquisa de informação e comunicação do 
mestrado da UFMA, com o propósito de ampliar novos olhares para a área citada. 

Palavra-chave: Design thinking. Empreendedorismo. Plano de negócio. Inovação. 

ABSTRACT 

Expanded summary for the 1st Postgraduate Conference of the Federal University of 
Maranhão. The subject addressed by the researcher is the influence and participation of design 
thinking in business plans of new entrepreneurs; these mainly newly graduates who have 
sought entrepreneurship in the way of being prominent in their areas of training and being in 
increasing demand for innovation. The development of such a study has as general objective 
an analysis related to the applicability of design thinking in business plan. The study refers to 
the information and communication research line of the UFMA master's degree, with the 
purpose of expanding new perspectives for the mentioned area. 

Keywords: Design thinking. Entrepreneurship. Business plan. Innovation. 

Crise econômica, falta de emprego e poucas oportunidades no mercado são temas presentes 
entre a maioria dos jovens que estão terminando ou que acabara de concluir um curso superior. De 
acordo com o site correio braziliense, “a empregabilidade é a maior preocupação da comunidade 
acadêmica brasileira” (LISBOA, 2018); tal cenário que por vezes se mostra desanimador, também 
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pode se tornar sinônimo de inovação para possíveis novos empreendimentos, isto pois exige que 
esses recém-formados, agora jovens empreendedores, assumam o risco de se desafiar e aplicar os 
conhecimentos adquiridos na graduação em negócios com características diferenciadas e visão 
estratégica baseada em descrições predefinidas de acordo com suas observações pessoais, e 
aptidões desenvolvidas durante sua formação. “O Brasil registrou 1,2 milhão de novas empresas no 
primeiro semestre de 2018, o maior número para o período desde 2010” (E-COMMERCE BRASIL, 
2018). No entanto permanecer dentro de um mercado exigente é também ser consciente de que 
mudanças e ações são necessárias para o desenvolvimento da empresa. Seja ela prestadora de 
serviço, ou que invente um produto, a competitividade, embora preocupante, é o fator que movimenta 
sua sobrevivência; e para que se possa entender e compreender tais particularidades, é 
imprescindível ter um plano de negócio, documento este com descrições claras com o propósito de 
atingir os principais objetivos traçados pela companhia, de forma a reduzir os riscos e futuras 
imprecisões (SEBRAE, 2019). Apesar de ser um método claro e direto, esta ferramenta acaba por 
atingir apenas uma parcela dos indivíduos que esse novo empreendedor poderá alcançar, isto pois 
representa estatisticamente um grupo específico desconsiderando perfis distintos e clientes 
promissores (SILVA et al, 2012). E neste parâmetro o design se enquadra a partir de um 
posicionamento ainda mais aprofundado das principais competências da empresa em busca das 
melhores soluções que poderá agregar. Ainda, o design deverá ser formulado a partir de concepções 
planejadas com tomadas de decisões de forma a fazer ou executar algo com fins mais específicos 
(WEBSTER, 2019). Nesse sentido, assume papel de destaque o campo conceitual do design, 
intitulado Design Thinking, com uma abordagem que permite uma forma estruturada de pensamento 
com soluções através da percepção humana atentando-se primeiramente às necessidades 
individuais e então projetando uma maior diversidade de possibilidades permitindo que problemas e 
resoluções sejam trabalhadas a todo o momento, por tanto formando fatores estratégicos para 
aumentar a condição inovadora e competitiva (BROWN, 2019). Considerando o dinamismo do 
mercado como o design thinking poderá contribuir na estruturação de planos de negócios em novas 
organizações comerciais? Diante do exposto esta pesquisa traz como objetivo geral analisar a 
aplicação do design thinking em planos de negócios para novos empreendedores. Ainda como 
objetivos específicos, analisar as características do design thinking e seu comportamento em 
organizações já consolidadas; especificar áreas de abrangência do design para a gestão de 
negócios; identificar perfil dos novos empreendedores destacando fatores geográficos, experiências, 
entre outros fatores relevantes que permita definir uma representação da categoria dos 
empreendedores e propor protocolo com noções do design thinking em novos empreendimentos a 
fim de analisar sua aplicabilidade. Entende-se que uma metodologia científica tem caráter 
comprovatório baseada em pesquisas e investigações racionais e sistemáticas que certificam o 
objeto de estudo diferenciando-o do senso comum e da subjetividade humana (GIL, 2008). Os 
procedimentos de pesquisas deverão ser baseados em caráter descritivo e exploratório utilizando de 
pesquisas qualitativas. Vale ressaltar que o design thinking utiliza do princípio de exploração da 
criatividade, colaboração e cocriação dentro do processo (PAGANI, 2017) desta forma serão 
utilizados técnicas que possam ajudar a atender os objetivos da pesquisa, por exemplo, diagrama de 
afinidades e cartões insights para que se possa identificar os perfis de novos empreendedores. Será 
utilizado também princípios metodológicos da área de gestão, como o ciclo PDCA, metodologia 
criada por Deming em 1950 que visa fazer uma observação da situação atual para resolução dos 
problemas fundamentado em 4 etapas: planejamento (planejar e determinar critérios com maior 
viabilidade), implementações de ações que ajudem no processo de pesquisa (fazer); avaliar as 
metas propostas e revisar como o processo estará sendo feito (ENDEAVOR, 2019). É fundamental 
que em todo o desenvolvimento da pesquisa o processo de design deverá estar sendo registrado a 
fim de garantir feedbacks permitindo que o processo de aprendizagem seja aperfeiçoado com a 
pesquisa. De forma geral espera-se como resultado que a análise do design thinking permita que a 
compreensão desta abordagem sirva como ferramenta fazendo parte do plano de negócio. “De fato, 
sinais, coisas, ações e pensamentos não são só interconectados, eles também se interpenetram e se 
mesclam no pensamento do design contemporâneo com consequências surpreendentes para a 
inovação. Essas áreas sugerem uma linhagem do passado e presente do design, assim como um 
ponto para onde o design vai no futuro.” (BUCHANAN, 1992, p. 10). 
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RESUMO 

Este trabalho visa analisar como os requisitos da NBR 15575 – edificações habitacionais 
poderão auxiliar no design do tijolo cerâmico. A norma, emitida em 2013, traz a todos os 
agentes da construção civil uma série de critérios específicos. Porém, a busca por melhorias 
na qualidade das construções habitacionais no Brasil, objetivo principal da norma, tem 
colocado em questão uma série, não só de materiais, mas de sistemas construtivos, muitos 
deles reconhecidamente tradicionais. É o caso da alvenaria de tijolos cerâmicos para vedação, 
sistema tido como convencional ou tradicional dentro do território nacional e que 
historicamente tem atendido às necessidades do usuário, com destaque a requisitos de 
conforto térmico e acústico. Assim, propõe-se uma pesquisa de natureza qualitativa, aplicada, 
indutiva e exploratória. Como procedimento de estudo buscará inicialmente identificar os 
requisitos da norma, correlacioná-los com a base conceitual do design e, por conseguinte, 
analisar o processo de fabricação do tijolo, verificar as possibilidades de aperfeiçoamento do 
mesmo para possíveis alterações no design da forma do tijolo cerâmicos.    

Palavra-chave: vedação, design, sistema construtivo 

ABSTRACT 

This work aims to analyze how the requirements of NBR 15575 - residential buildings can 
assist in the design of ceramic brick. The standard, issued in 2013, brings to all civil servants a 
series of specific criteria. However, the search for improvements in the quality of housing 
construction in Brazil, the main objective of the standard, has put in question a series, not only 
of materials but of construction systems, many of them admittedly traditional. This is the case of 
masonry of ceramic bricks for sealing, a system considered as conventional or traditional within 
the national territory and has historically met the needs of the user, with emphasis on the 
requirements of thermal and acoustic comfort. Thus, a qualitative, applied, inductive and 
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exploratory research is proposed. As a study procedure, it will initially seek to identify the 
requirements of the standard, to correlate them with the conceptual basis of the design and, 
therefore, to analyze the brick manufacturing process, to verify the possibilities of improvement 
of the same for possible changes in the design of the brick shape ceramics.  

Keywords: sealling, design, construction system 

RESUMO EXPANDIDO 

A emissão da NBR 15575 – edificações habitacionais – desempenho, em 2013, trouxe à 
indústria da construção civil a responsabilidade que sempre lhe coube. Ao priorizar os requisitos do 
usuário, a norma obriga os intervenientes, projetistas, incorporadores, fornecedores, construtores e 
até os clientes, a assumirem a responsabilidade que lhe cabem, tanto qualitativamente, ou seja, 
requisitos, quanto quantitativamente, critérios. “As normas de desempenho são estabelecidas 
buscando atender às exigências dos usuários que, no caso desta norma, referem-se a sistemas que 
compõem edificações habitacionais, independentemente dos seus materiais constituintes e sistema 
construtivo utilizado.” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013, p. 2). Apesar de 
visar incentivar e ao mesmo tempo balizar o desenvolvimento tecnológico a norma refere-se, em sua 
grande parte, a normas prescritivas, ou seja, normas já existentes, sem, no entanto, substitui-las, o 
que, de forma clara, deixa ressaltar o nível de qualidade em que as construções residenciais no 
Brasil se encontram. “Ao contrário das normas tradicionais, que prescrevem características dos 
produtos com base na consolidação do uso, normas de desempenho definem as propriedades 
necessárias dos diferentes elementos da construção, independentemente do material constituinte. 
No primeiro caso, deve-se utilizar o produto em atendimento às suas características. No segundo, 
deve-se desenvolver e aplicar o produto para que atenda às necessidades da construção.” 
(MARTINS, 2013, p. 29). Assim, a norma de desempenho, hoje, é um desafio não só para os 
projetistas, mas para os fornecedores, as incorporadoras e as construtoras que precisam buscar 
soluções técnicas, muitas vezes onerosas, na contramão de um mercado extremamente competitivo 
acostumado a buscar novas tecnologias com intuito, prioritariamente, de aumentar a produtividade 
ou diminuir prazos. “[...] é aguardada uma mudança de cultura na engenharia habitacional, passando 
pelos processos de criação, edificação e manutenção, que terão que ter um olhar mais criterioso [...]” 
(MARTINS, 2013, p. 14). Essa realidade ficou bem evidente com o PMCMV – Programa Minha Casa 
Minha Vida – no qual a necessidade de produção em massa de edificações residenciais, uma vez 
que os empreendimentos são, em sua grande maioria, compostos por mais de 500 unidades e a 
obrigatoriedade do controle de custos já que o valor da unidade paga pelo Governo Federal é cerca 
de 50% menor que a mesma unidade comercializada no mercado imobiliário, obrigou a iniciativa 
privada a buscar novos processos construtivos e novas tecnologias em detrimento, muitas vezes, de 
sistemas e materiais construtivos já consolidados no mercado, como exemplo, é possível citar o 
sistema construtivo em paredes de concreto. O uso desse sistema mostrou-se um excelente negócio 
uma vez que ele propiciara velocidade de obra, ou seja, produtividade, e aliado a isso, “retiravam” da 
obra uma série de outros serviços ou materiais necessários anteriormente, quando da utilização de 
métodos construtivos “antigos”, a exemplo o reboco e o emassamento das paredes. Entretanto, a 
partir das cobranças pelo atendimento a norma de desempenho, principalmente pelos organismos 
financiadores, que regem o PMCMV, algumas novas tecnologias mostraram-se insipientes uma vez 
que não atendem a vários requisitos estabelecidos, o que aconteceu com o sistema de paredes de 
concreto. Nesse contexto, está a alvenaria de tijolos cerâmicos para vedação, sistema construtivo 
extremamente utilizado no Brasil e reconhecido, por isso, como um sistema tradicional. Por sua 
leveza, pela abundância no Brasil de sua matéria prima, a argila, e pelo processo de fabricação, 
relativamente simples, o tijolo cerâmico no Brasil ainda é um dos principais materiais de construção 
utilizados para vedação. “A indústria cerâmica brasileira tem participação de cera de 1% do PIB 
nacional, sendo aproximadamente 40% desta participação representada pelo setor de cerâmica 
vermelha. O setor de cerâmica vermelha consume cerca de 70 milhões de toneladas de matérias-
primas por ano, através de 12 mil empresas distribuídas pelo país, a maioria de pequeno porte, 
gerando centenas de milhares de empregos” (MACEDO, 2008, p.411). Aliado a isso, a NBR 15575 – 
parte 4 deixa claro a importância da vedação na edificação quando afirma que “as vedações verticais 
exercem importantíssimas funções de estanqueidade a água, isolação térmica e acústica, 
capacidade de fixação de peças suspensas, compartimentação em casos de incêndios, e 
semelhantes” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013, p. 3). Embora essas 



JOP Design | São Luís | p.80-81| Ano. 2019 | Edição. 1° 

características, principalmente, no tocante a isolamento térmico e acústico tenham atendido 
historicamente aos requisitos do usuário, “o isolamento térmico das paredes feitas com tijolo é 
excelente. A argila cozida constitui material leve muito apropriado para a realização de paredes de 
fachada e de tabiques divisores internos, em geral, sempre que se desejem boas condições de 
isolamento e um volante térmico favorável” (BAUD,1995, p. 162), as avaliações de desempenho 
atuais, obrigatórias agora pela norma de desempenho, tem colocado o sistema de alvenaria em 
tijolos cerâmicos em questão. Tal situação, provavelmente pode ser justificada pela falta de 
investimento tecnológico na cadeia produtiva da cerâmica vermelha, tanto no tocante a qualidade 
dos materiais constituintes como no seu processo de produção. “Não obstante toda a evolução 
experimentada no setor de cerâmica no Brasil, notadamente no campo das cerâmicas de 
revestimento, ainda se observam resquícios de uma indústria conservadora no tocante às cerâmicas 
vermelhas, e que necessita de uma grande evolução para acompanhar o ritmo de desenvolvimento 
da construção civil, com enfoque cada vez maior na racionalização e na qualidade, quer seja dos 
materiais ou dos processos (BAUER L. A., 2011, p. 540). Dessa forma, considerando um produto 
relevante dentro de sua cadeia produtiva questiona-se como os requisitos da NBR 15575 – 
edificações habitacionais, poderá auxiliar no design da forma do tijolo cerâmico? Apesar de ainda 
levantar discussões e a sua indiscutível interdisciplinaridade, o termo design na indústria pode ser 
aplicado ao artefato oriundo de uma produção em série. Nesse sentido, o tijolo cerâmico insere-se na 
ampla visão do design uma vez que é fruto de um processo industrial de produção. “Adota-se essa 
denominação no caso de qualquer processo técnico criativo relacionado à configuração, concepção 
ou elaboração de um objeto. Então para se obter um produto do design, é necessário um projeto 
baseado em metodologias que propiciem atingir objetivos preestabelecidos, sejam eles quais forem.” 
(SILVA, 2012, p. 21). Tal concepção, só foi possível, após a segunda guerra mundial, com a fusão de 
movimentos artísticos e a produção em massa, que o processo de industrialização propiciou, 
movimento iniciado com a Escola Bauhaus quando ela buscou aproximar a arte da produção 
industrial no início do Séc. XX, dando início, inclusive, a discussão do design enquanto ciência. 
Segundo Silva (2011, p.15) “...seu desafio foi lançar ao mundo artístico e industrial uma fusão entre a 
arte e a técnica, ou seja, a Bauhaus seria o fim da separação que o processo de produção industrial 
havia inserido entre o momento artístico-criativo e técnico-material” (apud CARISTI, 1997). Sendo 
assim, esse trabalho tem como objetivo geral analisar os requisitos da NBR 15575 – edificações 
habitacionais para auxiliar no design da forma do tijolo cerâmico. Para tanto, torna-se necessário, 
como objetivos específicos, correlacionar os requisitos da NBR 15575 – edificações habitacionais 
com o design na fabricação do tijolo cerâmico; analisar o seu processo de fabricação; desenvolver 
um modelo para o design da forma do tijolo cerâmico de acordo com a norma e, por fim, propor 
recomendações para o design da forma do tijolo cerâmico à luz da NBR 15575 - edificações 
habitacionais. Assim, por se tratar de uma pesquisa específica de natureza aplicada por buscar 
produzir conhecimento a ser aplicado na prática construtiva será utilizado o método indutivo onde a 
partir do conhecimento, analise e avaliação do tijolo cerâmico irá se propor um novo produto sempre 
com o objetivo exploratório de pesquisa utilizando para tanto os procedimentos metodológicos de 
pesquisa bibliográfica, experimental, ensaios laboratoriais, com abordagem qualitativa. A pesquisa 
acontecerá em etapas, iniciando pela revisão sistemática de literatura em base de dados 
(OBREGON, 2017), ensaios laboratoriais do tijolo cerâmico com vistas aos requisitos da norma de 
desempenho com fins exploratórios e por fim propor recomendações para o design do tijolo utilizando 
o método indutivo de pesquisa, ou seja a partir do particular pode-se colocar a generalização como
um produto posterior do trabalho (GIL, 2008, p.10). Dessa forma, espera-se possibilitar a
manutenção de um artefato, extremamente difundido no mercado da construção civil no Brasil,
através da adequação, exclusivamente, de sua forma e assim, contribuir para a cadeia construtiva da
cerâmica vermelha, tão consolidada no país, com um produto competitivo com novas tecnologias e
que, principalmente, atenda aos requisitos dos usuários.
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RESUMO 

Esta pesquisa busca gerar espaços físicos e simbólicos de diálogo, democratização 
e participação entre designers e artesãos através da criação e uso de uma 
ferramenta multidimensional, baseada em jogos, teatro (aquecimento) e espaço. A 
ferramenta busca gestar o diálogo entre os participantes que desejam desenvolver 
design colaborativo (tendo como trabalho de campo o encontro com artesãos têxteis 
do sul do México, no estado de Chiapas); ao mesmo tempo, busca um 
aprofundamento em direção a novas formas de fazer design com designers e não 
designers focados em saberes e fazeres tradicionais sem cair em padrões 
hegemônicos e subalternos. 
Autonomia, ferramenta, jogo, teatro, espaço. 

ABSTRACT 

This research seeks to generate physical and symbolic spaces for dialogue, democratization 
and participation between designers and artisans through the creation and use of a 
multidimensional tool based on games, theater (heating), and space. The tool seeks to create a 
dialogue between participants who wish to develop collaborative design and co-creation 
(having as a field work the encounter with textile artisans of southern Mexico, in the state of 
Chiapas); at the same time, seeks a deeper exploration towards new ways of designing with 
designers and non-designers focused on traditional knowledges and practices without falling 
into hegemonic and subordinate standards. 

Autonomy, tool, game, theater, space 

O tecido das comunidades tzeltal de Chiapas é uma forma de contato; um artefato 
entre mercado, comunidade, memória, passado, atores, religião, rituais, gênero, etc. Meio 
onde esses discursos são desenvolvidos e dispositivo onde as relações de poder são 
constituídas. O têxtil está em constante mudança, busca sua passagem pelo mundo para 
continuar existindo sob seus próprios termos, contextos, organização e sistema. Ele pede 
para ser ouvido, lembrado e respeitado, mas ao mesmo tempo procura correspondência 
com outros mundos. Os têxteis têm uma conexão com as práticas diárias, espaços e 
tempos das comunidades que se referem à sua visão do mundo, memória histórica e 
resistência, sendo trabalhos dinâmicos e contínuos; pegada de sua cultura. Ao trabalhar 
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com uma população das terras altas de Chiapas, é necessário conhecer as interações do 
têxtil Tzeltal com a comunidade, os papéis que desempenha fora dela e em contato com os 
designers para o desenvolvimento de um desenho antropológico, entendendo as relações 
do têxtil desde 500 anos atrás para entender seu papel e entender nosso papel como 
designers no encontro com uma comunidade, buscando um aprofundamento para novas 
formas de fazer design Zapatista autônomo com designers e não designers, humanos e 
não humanos, focados em conhecimentos e ações tradicionais sem cair em padrões 
hegemônicos. Assim, esta pesquisa busca gerar espaços físicos e simbólicos de diálogo, 
democratização e participação entre designers e artesãos através da criação e uso de uma 
ferramenta multidimensional baseada no trabalho da pesquisadora Eva Brandt (2010), 
utilizando ferramentas baseadas em jogos e teatro (aquecimento), adicionando a 
ferramenta de espaço físico. O instrumento multidisciplinar busca gestar o diálogo entre os 
participantes que desejam desenvolver design colaborativo desde uma abordagem de 
autonomia dentro da prática (tendo como trabalho de campo o encontro com artesãos 
têxteis do sul do México, no estado de Chiapas); ao mesmo tempo, busca um 
aprofundamento em direção a novas formas de fazer design colaborativo com designers e 
não designers focados em saberes e fazeres tradicionais sem cair em padrões 
hegemônicos e subalternos (dominados e dominados). Nosso objetivo é reflexionar a teoria 
do design e a descolonização a partir da ferramenta multidimensional (jogos, teatro e 
espaço) como acionadora de discursos e práticas autônomas em uma comunidade 
artesanal semiautônoma nas terras altas de Chiapas, e assim cocriar desde a autonomia 
com um têxtil (significado) comum, para depois confrontar os dados obtidos na pesquisa de 
campo com os caminhos para a autonomia zapatista. Nosso projeto de pesquisa terá uma 
metodologia baseada no design antropológy, tomado das pesquisas feitas por Wendy Gunn 
(2013), (2014); Raquel Noronha (2016), (2017) e Zoy Anastassakis (2016). Após, será 
necessário realizar outros tipos de pesquisa que ajudem a alcançar os objetivos 
específicos. O primeiro é um levantamento bibliográfico com pesquisa bibliográfica retirado 
dos fundamentos metodológicos de Marconi e Lakatos (2003), o primeiro ajudará a 
conhecer o contexto no qual a pesquisa de campo ocorrerá, conhecendo sua história, 
território, atividade econômica, o papel dos têxteis maias (Tzeltal) e a situação atual dos 
artesãos de acordo com diferentes autores; Também ajudará a conhecer as teorias e 
posições que queremos como diretrizes para a seleção das atividades que terá a 
ferramenta multidimensional dentro das áreas de jogos, teatro e espaço, assim como de 
autonomia, design, têxtil, antropologia, sociologia, pedagogia entre outros. Com autores 
como: Marcia Ganem (2016), Claudia A. Gil Corredor (2015), Manzini (2015), Peter Dormer 
(1997), Tim Ingold (2018), Glen Adamson (2007), Arturo Escobar (2016), Gayatri Spivak 
(2010), Rafael Cardoso (2012), Eva Brandt (2010), Joachim Halse (2013) y Pelle Ehn 
(2017), Cecilia Campello (2017), Jose Gomes (2017), Mauro Barbosa (2018), Foucault 
(2010) (1987), Roberto Filho (2017), Veena Das y Deborah Poole (2008), Villwock (2016) 
entre outros. O próximo passo será uma pesquisa documental baseada nos métodos de 
pesquisa de Gerhardt e Silveira (2009) complementando as técnicas descritas por Marconi 
e Lakatos. (2003). Trabalho prévio (trabalho de campo com artesãs durante um ano inteiro 
e parte de uma investigação anterior em que os dados foram coletados) será revisado a fim 
de obter informações relevantes sobre como trabalhar diretamente com elas e identificar as 
ferramentas que foram aplicadas e as categorias que essas ferramentas têm dentro das 
áreas de conhecimento e disciplinas já mencionadas, revisando diários, contas de viagem, 
visitas a instituições compiladas, filmes, fotografias, gravações feitas pelo pesquisador; 
iconografia, desenhos, objetos: os meios de produção e significado de valor analisados pelo 
pesquisador. Uma vez concluída essa análise será o momento de realizar a pesquisa de 
campo; usando pesquisa em ação segundo o método de Gerhardt e Silveira (2009), onde o 
pesquisador participará ativamente com o grupo de artesãos para projetar juntos, neste 
estágio da pesquisa a ferramenta multidisciplinar vai se aplicar com as artesãs de Yochib. 
Vamos trabalhar diretamente com as artesãs no uso da ferramenta para obter os discursos 
e ações sobre autonomia que geram um projeto feito por meio da colaboração. Esta 
pesquisa em ação terá as seguintes técnicas: observação direita-intensiva, entrevistas 
semiestruturadas, observação assistemática participante, entrevistas com participação de 
objeto e lugar como prática do dia ordinário, fotoelicitação, elicitação sensorial: paladar, 
visitando ambientes sensoriais de outras pessoas e o método ‘andando com os outros’, 
métodos tomados de Sarah Pink (2015). É importante notar que será tomado como 
esqueleto da pesquisa a correspondência mencionada por Tim Ingold (2012), (2016) 
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(2018). Após a aplicação da ferramenta, será realizada uma análise, confrontando os dados 
obtidos na pesquisa de campo com os caminhos para a autonomia zapatista para 
demonstrar se a ferramenta ajudou a projetar um design autônomo tzeltal, corroborado se 
houver congruência com os princípios zapatistas. Até o momento concluímos a pesquisa de 
campo, que aconteceu de 18 de janeiro até 19 de fevereiro deste 2019, com 10 reuniões, 
das quais 9 na comunidade de Yochib e uma na cidade de San Cristóbal. Oito dessas 
reuniões foram realizadas na segunda-feira e quinta-feira, os dias restantes foram no 
sábado e terça-feira. Nos primeiros dias fizemos rodas de conversa e jogos, partindo de 
técnicas de fotoelicitação, assim, as artesãs me permitiram, através das fotos, ver seu 
cotidiano e os objetos que cercam suas vidas, e desta forma entrar em sua privacidade e 
ter uma linguagem comum entre nós. Também utilizamos a elicitação sensorial por meio do 
paladar ao levar pão, isso permitiu observar como eram abertas para trabalhar com uma 
designer, as conversas me levaram a entender que elas queriam que eu desse uma aula 
para elas, e foi assim que pensaram que seria a dinâmica das oficinas de experimentação e 
diálogo. Os dois encontros seguintes, entramos no estágio de compartilhar conhecimento 
entre todas, sendo o 4º encontro um dos principais, onde a artesã Doña Rosa assumiu a 
liderança para ensinar formas de fazer colares para as outras artesãs, isso significou a 
confiança e atitude de autonomia sobre o workshop; já que a conservação e construção da 
autonomia tem que ser um processo localizado, segundo Escobar (2016), baseado em 
ritmos medidos para aproximar-se ou distanciar-se das práticas tradicionais e a criação de 
novas práticas de forma livre. Isto também fez com que o espaço da oficina fosse útil para 
que as artesãs atreverem-se a perguntar às outras sobre certos conhecimentos, que de 
outra forma não teriam acesso uns aos outros. Na sexta reunião focamos em fazer um 
vestido, começamos a conversar como deveria ser um vestido e as possibilidades para 
criar o vestido a partir do conhecimento que elas tinham, fazendo diferenças do que é um 
huipil e um vestido, depois todas começaram a montar suas ideias para a elaboração do 
vestido. Esta reunião e o 7º encontro significou o acompanhamento da atividade têxtil 
compartilhada sob um único projeto, deixando de lado a concorrência e rivalidades sobre a 
venda e formas de fazer têxteis, porque nesta última reunião foi conduzida por a artesã 
Catalina, que ensinou a técnica de 15 cores de fios no têxtil, neste encontro a vontade de 
todas as artesãs foi vista para aprender e receber conhecimento de outra artesã. Naquele 
dia eles comentaram que queriam saber como fazer sutiã e calcinha, isso deu uma diretriz 
de que certos tópicos poderiam ser discutidos com maior abertura, tomando a autonomia 
de falar e trabalhar tópicos que na comunidade são ainda tabus. Depois dos encontros 
anteriores, o seguinte aconteceu no sábado, foi realizada fora da comunidade; naquele 
ambiente fora dos padrões de comportamento da comunidade, uma artesã abordou-me 
para convidar-me para o temazcal em sua casa, esse convite significou o grau de confiança 
criado entre nós para entrar em sua casa, como uma forma da dádiva, e ao mesmo tempo 
de correspondência. A última reunião conversamos sobre roupa íntima, o conhecimento 
que elas tinham, as razões para ver essas roupas e o uso que elas deram, usando bonecas 
para criar miniaturas das peças construídas até esse momento mostrando personalidades, 
gostos, representações de ideias e as afinidades, assim como o uso de técnicas e sua auto 
representação. No final voltamos á dádiva com pão e chocolate, fechando com a última 
roda de conversas de comentários e opiniões sobre as experiências e experimentações. 
Assim, terminou nossas atividades entre designer e artesãs projetando juntas. Houve uma 
última reunião do convite de uma das artesãs, no temazcal, um tipo de banho de vapor 
usado como um ritual de beleza, religioso e medicinal dependendo o caso. A visita ao 
temazcal significou a aproximação da vida de Isabel e Victoria, artesãs que vivenciaram os 
diálogos e experimentações na oficina itinerante. Bem como a quebra da barreira designer-
artesã em direção a um relacionamento próximo de companheiras e início de uma amizade, 
correspondendo na vida de elas. O que trouxe a motivação para a pesquisa está 
relacionado ao estado atual do têxtil Maya, o início de uma busca por uma identidade do 
fazer tradicional autônomo em resistência (zapatista) e a colaboração com designers. 
Precisa-se buscar a autonomia dos têxteis Mayas e de seus criadores, o que implica a 
criação de espaços não capitalistas e novas formas de territorialidade, assim, novas 
práticas podem surgir dentro das comunidades, como democracia no local de trabalho, 
horizontalidade em organizações e sistemas e "valores comunitários em face dos valores 
de mercado" (ESCOBAR, 2016). O trabalho aponta para a relação do design e 
colaboração, mas ao mesmo tempo mostra as bases do design antropológico entre 
designers e artesãos como correspondência, design ontológico, pluriversos e transições ou 
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espaço para essa mudança relacionada com a paridade do hegemônico e do subalterno, a 
atividade projetiva existente em todos, a autonomia e os valores sociais dentro da 
modalidade projetiva e o movimento de qualquer ato que se realize em relação com o outro. 
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RESUMO: Este artigo faz parte da primeira parte de uma pesquisa de dissertação de mestrado e 
objetiva descrever o estado da arte e contribuição das representações tridimensionais físicas no 
processo do desenvolvimento de produtos, bem como a sua importância para a Ergonomia. A 
partir de um vasto levantamento bibliográfico e análise de exemplos que estimulem a 
compreensão, o estudo apontou que as representações 3D de produtos utilizados por 
designers em projetos podem variar dependendo da finalidade, inclusive para os aspectos 
ergonômicos, contribuindo assim, para uma melhor compreensão técnica no campo projetual. Na 
segunda parte da pesquisa, que está em andamento, iremos a campo consultar designers, 
estudantes e professores da graduação quanto ao uso das representações e a ergonomia, 
mostrando um cenário real no mercado e na academia. 

PALAVRAS-CHAVE: Design de Produtos; Ergodesign; Modelos Volumétricos; Modelagem; 
Prototipagem. 

ABSTRACT: This article is part of the first part of a masters dissertation research and aims to 
describe the state of the art and contribution of physical three-dimensional representations in the 
process of product development as well as its importance to ergonomics. From a vast 
bibliographical survey and analysis of examples that stimulate understanding the study pointed out 
that 3D representations of products used by designers in designs may vary depending on the 
purpose, including ergonomic aspects thus contributing to a better technical understanding in the 
design field. In the second part of the research which is in progress we will go to the field to 
consult designers students and professors of the graduation regarding the use of 
representations and ergonomics  showing a real scenario in the market and the academy. 

KEYWORDS: Product Design; Ergonomics Design; Volumetric Models; Modeling; Prototyping.
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RESUMO EXPANDIDO 

Alguns estudos destacam a importância do ato de representar como uma característica relevante 
para a ampliação de nossas capacidades mentais e habilidades cognitivas (ULLMAN et al. 1990; NORMAN, 
1988; ROGERS, SHARP e PREECE, 2006). Desde o período paleolítico o homem se preocupou com a percepção da 
realidade e a sua representação (HAUSER, 1951, p.19). A partir do século XVI, foram inventados muitos 
aparelhos para produzir representações mais técnicas, baseados no uso da perspectiva renascentista, e outros 
que derivaram da necessidade de reproduzir fielmente a realidade tridimensional (ROMEIRO FILHO, 2004).  

Tal materialização de objetos físicos é muito usada no processo de design de produtos (MEDEIROS, 
2016). As representações gráficas e os modelos físicos são canais diretos que possibilitam à mente evidenciar e 
manifestar pensamentos, auxiliando designers a expressar e manifestar conceitos durante o processo de 
desenvolvimento projetual (DORTA, 2008). Porém, pouco se sabe na prática sobre o atual contexto de uso das 
representações tridimensionais físicas de produtos no Design e que há certa insuficiência de estudos 
abordando a importância dessas representações para a Ergonomia. Levando em consideração o ensino e a 
prática do Design, vivenciados na academia e no mercado, questionamos qual seria a contribuição da 
representação tridimensional física para o projeto de produtos e a Ergonomia?  

O objetivo deste estudo é compreender a partir da experiência de estudantes, professores e 
profissionais de mercado atuantes no Design qual a contribuição da representação tridimensional física no 
desenvolvimento do projeto de produtos e sua importância para a Ergonomia. Tendo como objetivos específicos: 
(a) conhecer o conceito da representação tridimensional física de produtos e suas possíveis terminologias; (b)
apontar como se apresenta e qual a importância da representação tridimensional física de produtos no Design e na
Ergonomia; (c) descrever o cenário de uso da representação tridimensional física para a função uso no
desenvolvimento de produtos físicos; e) expor cases do mercado e da academia para fundamentar a descrição; (d)
propor critérios para uma possível metodologia que se utilize da representação tridimensional na interação da
Ergonomia com o Design.

Com relação aos meios ou procedimentos pelo qual se obtêm os dados esta pesquisa envolveu: (a) 
levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 
pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 2007). Como esta pesquisa 
objetiva-se a partir da experiência de estudantes, professores e profissionais atuantes no Design, qual a 
contribuição da representação tridimensional no desenvolvimento do projeto de produtos e sua importância para a 
Ergonomia.Em princípio, visando atender a coleta de dados do perfil estudante e professor da graduação em Design, 
estabeleceu-se o primeiro contato com os estudantes e professores vinculados as Instituições de Ensino Superior 
com Cursos de Design em São Luís - MA, para um recorte local. 

Sendo assim, as mesmas foram: Universidade Federal do Maranhão (UFMA); Faculdade ISL Wyden e 
a Universidade Ceuma. Depois se contatou estudantes e professores da graduação em Design, vinculados 
as 08 (oito) primeiras Instituições de Ensino Superior em Design do Brasil, consideradas pelo ranking da Folha 
(2016) com os melhores cursos de Design, sendo elas: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); 
Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG); Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM); Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC); Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) e a Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-RIO). 

Paralelamente, visando atender a coleta de dados do perfil profissional de mercado foi feito um levantamento 
dos principais escritórios de Design do Brasil, incluindo a cidade de São Luís - MA. Os critérios de rateio para 
aquisição dessa amostra foram confirmação do vínculo da empresa na Associação Brasileira das Empresas de Design 
– ABEDESIGN, possuir um CNPJ e ser atuante no ramo do Desenho Industrial, Design de Interiores, Moda e Projeto
de Produto, e principalmente do Design de Produto. Porém, os designers formados trabalhando para outras
empresas, prestando serviços de Design, também foram considerados. Assim, encontramos um total de 128
escritórios de Design, que se
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adequaram aos critérios. Para o presente estudo aplicaram-se questionários disponíveis em meio eletrônico e 
como instrumentos para medição de caráter qualitativo entre os participantes da pesquisa, aplicaram-se 
nesse estudo (03) três tipos de questionários: 01 (um) para o perfil estudante de graduação; 01 (um) para categoria 
professor e 01 (um) para o profissional de mercado vinculado a um escritório de Design.

Essas ferramentas tiveram o objetivo de coletar informações sobre a compreensão da representação 
tridimensional no desenvolvimento de produtos, perfil pessoal/profissional, instituição de ensino, 
experiência em design, uso da representação tridimensional na ergonomia, dentre outras informações. Finalmente, 
também se realizaram entrevistas abertas com os designers, por meio do equipamento de áudio e vídeo para 
recolher possíveis dados que os questionaram não alcançaram. Até o momento, o presente estudo encontra-se na 
fase de análise da coleta de dados dos questionários eletrônicos e das entrevistas abertas, por isso, limitou-se 
apenas a análise da literatura científica sobre a representação 3D de produtos físicos nos projetos de Design e 
sua importância para a Ergonomia.  

Preliminarmente, podemos destacar sobre: (a) A literatura científica de Design e representação 
tridimensional é vasta e possuem peculiaridades como os mais diversos termos técnicos referentes à linguagem 
tridimensional; (b) Em se tratando da ergonomia e da representação tridimensional o que mais se aborda é a questão 
da modelagem digital de partes humanas para auxiliar na obtenção de dados antropométricos. Porém, em nível de 
mercado, observamos que está muito mais relacionada aos testes físicos e digitais com produtos, dependendo do 
perfil de cada Escritório de Design. E que existe uma realidade do mercado na ligação Ergonomia, Design e 
Representação Tridimensional do contexto das Instituições de Ensino Superior um pouco diferente da aprendida em 
sala de aula. 

Dessa forma, a primeira motivação para esta pesquisa surgiu a partir de questionamentos sobre a 
necessidade de estudos da representação 3D no projeto de design com a ergonomia. Principalmente, tentar 
compreender na visão do projetista como ele lhe dá com os critérios ergonômicos nas representações mais 
simples até as mais sofisticadas. Porém, muito foi indagado sobre o que de fato quer dizer os termos 
prototipagem, modelagem? Seriam essas as melhores palavras para descrever aquilo que nortearia essa pesquisa? 
Nesse caso, foi essencial buscarmos um entendimento do nível etimológico das linguagens projetuais até a sua 
explicação quando se trata da prática projetual. Até então, a pesquisa fez um vasto levantamento da 
literatura, trazendo as diversas abordagens e definições com relação às representações tridimensionais, seus 
tipos e nomenclaturas e os principais autores em design e ergonomia que se utilizam dessa ferramenta.  

Verificou-se também a situação de cada tipo de representação ao longo do processo de desenvolvimento de 
produtos, e nesse ínterim apontou-se que as representações 3D de produtos utilizados por designers em projetos 
podem variar dependendo da finalidade, inclusive para os aspectos ergonômicos, contribuindo assim, 
para uma melhor compreensão técnica no campo projetual. Assim, a próxima etapa será analisar o resultado dos 
questionários eletrônicos, para os perfis estudante e professor da graduação em Design e para o perfil designer, 
vinculado a um escritório de Design, bem como o resultado das entrevistas abertas. Por fim, agradecemos 
a CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pela concessão de bolsas durante 
todo o período de realização da pesquisa e ao Programa de Pós-Graduação em Design, PPGDg da Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA) pelo suporte técnico e teórico empreendido. 
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RESUMO 

A madeira é utilizada desde os tempos remotos para os mais diversos fins, inclusive na 
fabricação de mobiliário. Ao utilizar espécies de madeiras de demolição o consumidor poderá 
se deparar com o uso de uma matéria prima nobre, diminuindo a pressão da exploração de 
determinadas espécies e incentivando uma mudança no modelo de exploração de madeiras 
para mobiliário. Nesse contexto, questionam-se quais as características da madeira de 
demolição que auxiliam no design de móveis sustentáveis? Assim, propõe-se como objetivo 
analisar as características da madeira de demolição, verificar o valor agregado ao design de 
mobiliário sustentável, mapear as espécies de madeira, identificar as propriedades físicas, 
mecânicas e organolépticas e criar um quadro representativo das características da madeira. A 
pesquisa será de natureza exploratório-descritiva, de caráter qualitativo. Tendo-se como 
resultado esperado a composição de um substrato teórico sobre o potencial da madeira de 
demolição para agregar valor ao design de mobiliário sustentável.  

Palavra-chave: madeira, demolição, sustentabilidade. 

ABSTRACT 

Wood has been used since ancient times for a wide range of purposes, including the 
manufacture of furniture. By using demolition timber species, the consumer may encounter the 
use of a noble raw material, reducing the pressure of the exploitation of certain species and 
encouraging a change in the model for the exploitation of wood for furniture. In this context, 
what are the characteristics of demolition wood that help in the design of sustainable 
furniture? Thus, the objective of this study is to analyze the characteristics of demolition 
wood, to verify the added value of sustainable furniture design, to map wood species, to 
identify the physical, mechanical and organoleptic properties and to create a representative 
picture of wood characteristics. The research will be of exploratory-descriptive nature, of 
qualitative character. Having as a result expected the composition of a theoretical substrate 
on the potential of demolition wood to add value to sustainable furniture design. 

  Keywords: wood, demolition, sustainability. 
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Tem-se a Amazônia como a maior floresta tropical do mundo, o que influencia diretamente a 
economia do país. Porém algumas espécies de madeiras sofrem um constante uso, o que causa 
impactos ambientais irreparáveis ao meio ambiente, sendo assim a utilização de espécies de 
madeiras de demolição vem a ser um fator importante para a conservação de determinadas espécies 
e a preservação da floresta tropical. Nesse enfoque, busca-se nas madeiras de demolição uma 
possibilidade para minimizar os impactos ambientais que o uso indiscriminado de determinadas 
espécies podem causar. Por conseguinte, manter as características de resistência e beleza que as 
madeiras proporcionam. Nessa linha, os móveis produzidos causando o menor impacto ao meio 
ambiente, com destaque para economia de recursos, deve levar em conta o processo pelo qual o 
mobiliário foi produzido, cumprindo com finalidades estéticas e funcionais. Desse modo, constata-se 
que os benefícios do uso da madeira de demolição são diversos, diretamente ligados ao apelo social 
vivido atualmente. Tal assertiva aponta formas de minimizar os impactos ambientais que a 
exploração indevida de determinadas madeiras causam ao meio ambiente. Em adição, contribuirá 
para a economia de novos recursos, amenizando as futuras limitações de recursos naturais. Desse 
modo, se mostra uma solução plausível conhecer e fazer uso de espécie de madeiras que não 
sofram com os impactos da exploração desenfreada, podendo ainda tornar suas peças de design 
únicas e particulares. Desse modo, questionam-se quais as características da madeira de demolição 
que auxiliam no design de móveis sustentáveis? Assim, propõe-se como objetivo geral analisar as 
características da madeira de demolição, verificando o valor agregado ao design de mobiliário 
sustentável e como objetivos específicos mapear as espécies de madeira de demolição para o uso 
em design de mobiliário sustentável, identificando as propriedades físicas, mecânicas e 
organolépticas das madeiras de demolição analisadas e criando quadros representativos das 
características dessas madeiras de demolição. Tal estudo contribuirá para o conhecimento de 
materiais utilizados em design de mobiliário sustentável e suas características, tendo relação com as 
disciplinas do curso de Mestrado em Design da UFMA, como: materiais, processos e tecnologia; 
design e sustentabilidade; fundamentos de ciências dos materiais; design e cultura material, além 
das disciplinas obrigatórias. A pesquisa será de natureza exploratória-descritiva, de caráter 
qualitativo. Para que se alcancem os objetivos propostos, devem-se analisar as madeiras tropicais de 
demolição existentes, seguindo os requisitos tecnológicos propostos para esse fim, além de 
repositórios existentes da Revisão de Literatura, compilação de dados coletados e análise descritiva 
da pesquisa. Observa-se uma crescente preocupação com a manutenção dos recursos naturais 
existentes no nosso planeta para as gerações futuras, rematar a sustentabilidade dos processos de 
proteção ao meio ambiente, auxilia em um desenvolvimento social equilibrado. Segundo Baptista 
Junior e Romanel (2013): “Essa busca pela eficiência, para diminuir o consumo de recursos naturais 
e o consequente impacto ambiental, vem incentivando um mercado crescente e cada vez mais 
competitivo de produtos sustentáveis”. A Amazônia é detentora de uma vasta quantidade de 
espécies de madeiras, destacando-se pelo seu fornecimento de matéria prima principalmente para 
as indústrias do sul do país (QUEIRÓZ, 2004). Porém geram-se enormes prejuízos para a floresta 
nativa à extração de madeiras tropicais no Brasil serem feitas de forma predatória. Buscando auxiliar 
na manutenção e aproveitamento de recursos naturais existentes no Brasil, a utilização de madeira 
de demolição se mostra uma importante questão de responsabilidade ecológica. Além de empregar 
as peças criadas a partir desse material uma característica única, uma vez que nenhuma peça será 
igual à outra, cada uma apresentará o desgaste natural sofrido anteriormente. Para Martins (2005), 
devem basear-se cientificamente todo e qualquer estudo sobre espécies de madeiras. Assim, 
analisar as propriedades tecnológicas das espécies de madeiras de demolição, se torna um método 
bastante eficaz para conferir suas qualidades. Uma vez que, o acesso a informações como dados 
técnicos das espécies de madeiras possibilitam os profissionais uma melhor avaliação dos contrastes 
e semelhanças das madeiras, valorizando a diversidade de madeiras uma vez que o 
desconhecimento restringe o seu uso (PEREIRA, 2013). Por conseguinte, como resultado mapear as 
espécies de madeiras tropicais de demolição para o uso em design de mobiliário sustentável, 
identificando as propriedades físicas, mecânicas e organolépticas das madeiras de demolição, 
criando um quadro representativo das características da madeira de demolição. Almeja-se que essa 
pesquisa colabore com a ciência ao se tornar um substrato teórico sobre o potencial da madeira de 
demolição capaz de agregar valor ao mobiliário sustentável. 
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Resumo: Este trabalho pretende trazer uma recopilação da primeira parte da pesquisa de 
mestrado em Design, que ainda se encontra em andamento, e que trata sobre um analise 
da correspondência entre os materiais e o significado dos mesmos, dentro do complexo de 
valor, por meio de um estudo comparativo entre as caretas do Cazumbá Maranhenses e as 
máscaras dos Diablitos Borucas. Contempla uma pequena explicação sobre as festas onde 
são usadas estas caretas e máscaras, inclui pergunta e objetivos da pesquisa, também 
comenta sobre a metodologia que está-se trabalhando e os alcances que esperam-se 
obter. 
 Palavras-chaves: Design- Correspondência- Materiais-  Caretas- Máscaras 

This work intends to bring a compilation of the first part of the master's research in Design, 
which is still under way, and which deals with an analysis of the correspondence between 
the materials and their meaning, within the value complex, through a comparative study 
between the faces of the Cazumbá Maranhenses and the masks of the Borru Diablitos. It 
includes a small explanation about the parties where these masks and masks are used, 
including question and objectives of the research, also comments on the methodology that 
is being worked and the scope that is expected to be obtained.  

Key words: Design- Correspondence- Materials- Meanings- Masks 
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Esta pesquisa parte de um estudo das cadeias produtivas de dois povos com 
produtos focados em festividades tradicionais: 

A primeira é a produção de máscaras de “los Diablitos”, parte duma tradição 
ancestral dos indígenas Borucas, comunidade está localizada na província de Puntarenas, 
cantão de Buenos Aires, Costa Rica. Esta tradição chamada “Danza de los Diablitos”, e 
parte duma comemoração realizada todo final do ano, a partir de 31 de dezembro até 2 de 
janeiro. 

De acordo com o autor Henrry Vargas esta atividade é desenvolvida desta maneira: 

A celebração começa no dia 31 de dezembro, à meia-noite, com o nascimento dos 
“diablitos”, que são liderados pelos diabos mais velhos; No segundo dia, o touro que 
luta contra os “diablitos”, aparece e no seu caminho e ele derruba vários deles no chão 
... As lutas acontecem durante os três dias seguintes, até o último dia em que o boi 
parece derrotar os  “diablitos”, mas eles se levantam contra ele e foge... Os “diablitos” 
conseguem capturar o boi até que eles finalmente o matam quando o sol se põe. A 
festa termina com a queima do touro. (BENAVIDES, 2010, p.7-8. Tradução nossa). 

Por outro lado, encontra-se a produção de caretas do Cazumbá, parte de uma 
festividade que acontece em Maranhão, Brasil. Esta festa ocorre durante tudo mês de Juno 
e é chamada Bumba-meu- boi, acontece em comemoração de São João, São Pedro e São 
Marçal.  

Para a autora Letícia Martins o ato desta festa encontra-se: 

Reunindo três formas de expressão artística (teatro, dança e música), conta de  forma 
irreverente e cômica a história da negra Catirina. Grávida, ela desejou comer a língua 
do boi predileto de seu amo, induzindo o seu marido, pai Francisco, a matar o boi para 
a satisfação de seu desejo. O folguedo apresenta um conjunto de personagens que 
pode variar segundo o sotaque o qual pertencem. Invariavelmente, os grupos têm como 
personagens: o boi, figura central da brincadeira feito de buriti, cujo couro é bordado 
com miçangas e canutilhos; o amo, que personifica o dono da fazenda podendo 
acumular a função de cantador; os vaqueiros, grupo que forma o cordão, exceto, nos 
sotaques de orquestra e zabumba onde, com o boi, se posicionam no centro do cordão; 
e as índias, meninas adolescentes que trajam indumentária confeccionada com penas 
e cocares.” (CARDOSO, 2012, p.2)  

Desta forma, busca-se aprofundar nos diferentes tipos de cadeias produtivas que 
podem estar presentes nestas comunidades e como acontecem as relações dos materiais e 
possíveis significados dentro da criação destas caretas e máscaras, que formam parte 
importante do artesanato e cultura na vida destes povos. 

Além disso pretende-se investigar a produção e criação, quais são os procedimentos 
que envolvem as diversas etapas e as escolhas dos materiais utilizados na elaboração das 
diferentes máscaras y caretas, também quais são os tratamentos que recebem estes 
materiais e possíveis variantes nos processos. 

Outro ponto importante é a presencia da criatividade e inspiração dentro do processo 
de produção, que tem muita importância dentro do procedimento para elaboração destes 
produtos. Igualmente como estas podem influenciar mudanças nos resultados finais ou nos 
mesmos processos de criação. 

Consequentemente, tenta-se procurar o nexo entre estas escolhas dos materiais, as 
técnicas, significados e tradição. Dentro deste ponto, ciar ênfase em as variantes de 
resultados, segundo os diferentes produtores e os destinatários finais, isto porque nem 
sempre as máscaras ou caretas são feitas só por crença ou por uma intenção pessoal. 
Contemplando que tem encomendas tanto para as datas das festas, como fora destas. 

Como parte da pesquisa, pretende-se aproveitar a mesma para criar um laço 
investigativo entre Costa Rica e Brasil. Como resultado disto gerar um mapeamento de 
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cada um dos processos das cadeias produtivas para desta forma criar uma relação entre as 
caretas do Cazumbá maranhense e os “Diablitos” borucas.  

Consequentemente a pesquisa procura dar resposta sobre como acontece a relação 
entre o uso dos materiais e o significado dentro das cadeias produtivas das caretas e 
máscaras tradicionais (Cazumbá e Diablitos). Isto por meio de um objetivo geral que está 
focado em analisar a correspondência entre o uso dos materiais e o significado dentro das 
cadeias produtivas das caretas de Cazumbá e as máscaras dos Diablitos, por meio de um 
estúdio comparativo. 

 Pretende-se resolver por meio de diferentes etapas, marcadas em objetivos específicos, 
tais como: identificar como acontece o trabalho por cadeias produtivas, para determinar 
materiais e significados possíveis; analisar de que maneira união dos materiais, significados 
e tradição, modificam as formas de produção; mapear cada um dos processos das 
diferentes cadeias produtivas investigadas, para depois estabelecer uma relação entre elas. 

Esta pesquisa pretende contribuir com o design de forma que demonstre a 
subjetividade que pode existir em no uso dos materiais, por meio da correspondência que 
existe entre eles e a produção final, sobre como os produtores podem escolher materiais 
que aportam significado no produto.  

Assim mesmo, este trabalho é parte de uma pesquisa qualitativa que intenciona 
trabalhar por meio da metodologia da correspondência utilizando técnicas como: pesquisa de 
campo, observação participante, entrevistas semi-estruturadas. Por meio disto, busca-se 
entender que a “conduta humana é o resultado da interação social que se produz 
continuamente através da sua prática quotidiana” (FONSECA, 2002, p. 36 apud ENGEL; 
TOLFO, 2009, p.41). Desta forma, considera-se parte imprescindível desta investigação, e 
sobretudo, do trabalho de campo, a convivência com a comunidade, para que os 
participantes se sintam à vontade para conversar e compartilhar suas experiências, formas 
de trabalho, dados sobre os materiais, entre outras informações; permitindo esse contato 
entre as duas partes para que o resultado do projeto se torne um processo colaborativo do 
pesquisador para os pesquisados.  

Desta forma, a pesquisa conforma-se de um primeiro trabalho de investigação 
teórica, para depois entrar no campo, o qual tem duas etapas. A primeira com indígenas 
criadores de mascaras em Costa Rica, na comunidade Boruca em Buenos Aires de 
Puntarenas, com diferentes visitas por um mês e meio (esta etapa já foi concluída). A 
segunda parte, é sobre compartilhar com os artesãos autores de caretas de Cazumbá em 
Maranhão (esta etapa ainda não foi feita). Depois de concluído o campo, é preciso efeituar 
um analise dos dados, para criar um mapeamento dos mesmos. 

Um dos estágios essenciais deste trabalho, é a pesquisa em campo, que se encontra 
ligada em muitos aspectos com os referentes teóricos, é por isso que no espaço nas 
comunidades seguem-se algumas recomendações que são fruto de leituras antecipadas a 
este processo. Algumas destas orientações estão presentes em algumas teorias do 
antropólogo Tim Ingold, como por exemplo, quando ele propõe algumas formas de praticar 
o trabalho em campo, neste caso, a observação participante, propondo conhecer desde
dentro: “Lá se está para trabalhar com eles, e não para fazer estudos sobre eles. ”
(INGOLD, 2016, p.410)

Desta forma, o Ingold (2016) justifica as suas propostas de trabalho retomando o 
conceito anterior e divide as palavras para demostrar o sentido da mesma, onde observar e 
enxergar o que acontece, escutar, sentir, e onde participar significa fazer parte. 
Consequentemente estes textos vão gerando uma guia para saber o papel que tem que 
cumprir o pesquisador no campo y como este deve agir.  

É assim como a bagagem teórica obtida deste autor resulta acertada para 
desarrolhar a metodologia este trabalho, onde a pesquisa está baseada em trabalho com 
pessoas e sus fazeres tácitos. A linha de pensamento que ele propõe (2017), convida 
trabalhar (pesquisar) por meio de uma atitude generosa, de cuidado, onde exista vontade 
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para escutar, assim como para responder aos outros, sem esquecer uma apertura para não 
apresentar soluções finais no primeiro momento, senão deixar o fluir do caminho, e desta 
forma o espaço no campo, as experiências, e o tempo, possam criar as próprios resultados. 

Portanto, desta pesquisa espera-se identificar os diferentes tipos cadeias produtivas 
que se encontram presentes na criação das máscaras e caretas, para observar e analisar 
os diferentes materiais e processos que posam estar ligados a diversos significados. Como 
já foi constatado na primeira parte do trabalho no campo com os indígenas Borucas. Desta 
mesma forma ainda fica na expectativa os resultados da pesquisa no campo com as 
caretas de Cazumbá, esta parte consiste no passo seguinte para investigar.  

Consequentemente, depois de obter por meio da convivência com os artífices em 
campo, os dados de quais são os materiais utilizados, os processos que estes levam, se 
tem algum significado para quem cria, se representam o fomentam a tradição e cultura, 
objetiva-se analisar como aconteces estas formas e processos de produção. 

Desta forma, como parte final, procura-se fazer um mapeamento sobre os diferentes 
complexos de valor que existem nestas comunidades, especificamente na criação das 
caretas e máscaras, para com isso gerar uma relação entre as duas tradições dos dois 
países. 
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RESUMO 

A indústria da construção civil acarreta impactos negativos ao ambiente, como a elevada 
geração de resíduos. Por outro lado, as inovações em elementos construtivos, através dos 
princípios do design, traçam perspectivas sustentáveis. Portanto, o objetivo da pesquisa é a 
avaliação técnica de um compósito formado por solo-cimento e resíduos de construção e 
demolição (RCD), visando aplicação futura em blocos de vedação para habitações na Ilha de 
São Luís - MA. A pesquisa realiza uma revisão bibliográfica relacionando as temáticas: Design 
de produto, materiais e sustentabilidade. Na busca por um material eficiente e sustentável para 
a realidade local, são desenvolvidas diferentes composições para confecção de corpos de 
prova e realizados os seguintes ensaios: análise granulométrica dos solos, ensaio de retração 
linear, ensaio de resistência à compressão simples e ensaio de absorção de água. Com os 
resultados obtidos, concluiu-se a viabilidade de aplicação de determinadas composições para 
confecção de blocos como alternativa aos blocos cerâmicos. 

Palavra-chave: Bloco, reciclagem, design de produto, solo-cimento 

ABSTRACT  

The construction industry has negative impacts on the environment, such as high generation 
waste. On the other hand, the innovations in constructive elements, through the principles of 
design, outline sustainable perspectives. Therefore, the objective of the research is the 
technical evaluation of a composite formed by soil-cement and construction and demolition 
residues (CDR), aiming at future application in sealing blocks for dwellings in the Island of São 
Luís - MA. The research makes a bibliographical review relating the themes: Product design, 
materials and sustainability. In the search for an efficient and sustainable material for the local 
reality, different compositions are developed for the preparation of test specimens and the 
following tests were performed: soil particle size analysis, linear retraction test, simple 
compression strength test and Water. With the results obtained, it was concluded the feasibility 
of applying certain compositions for confection of blocks as an alternative to the ceramic 
blocks.  

Keywords: Block, recycling, product design, soil-cement 
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A sustentabilidade tornou-se palavra-chave em vários setores da indústria, contudo, 
inúmeras vezes, sem aplicação legítima e coerente ao seu real conceito. O consumo consciente dos 
recursos naturais tornou-se uma tendência na sociedade atual, de forma que o homem 
contemporâneo busca assumir as consequências das suas ações no meio ambiente. Tais mudanças 
de paradigmas e surgimentos de novos conceitos transformaram a economia, produção industrial e 
gestão dos materiais, sendo evidenciado no número crescente de empresas que se interessam em 
empregar resíduos no desenvolvimento de seus produtos, visto que o material reciclado tem valor 
comercial e pode retornar ao mercado (ROVER; INACIO, 2015). O design, progressivamente, tem se 
preocupado em corroborar a sustentabilidade de algum modo na sociedade, seja repensando o ciclo 
de vida dos produtos ou criando materiais inovadores, principalmente os fundamentados nos 
processos sustentáveis (FARIAS; GUILHON; SANTOS, 2016). Dentre tantos estudos de casos no 
âmbito científico, é notória a ligação do surgimento de novos materiais ou compósitos a fim de 
cooperar com soluções à problemática ambiental. Neste contexto, o design para a sustentabilidade 
contribui com mudanças sistêmicas, visando os impactos territoriais a nível local e global na 
concepção, projeto e fabricação de produtos ou serviços. A indústria da construção civil recorre às 
técnicas construtivas, processos e materiais prejudiciais ao meio ambiente. Conforme o Conselho 
Internacional de Construção, a indústria da construção civil é o setor de atividades humanas que 
mais consome recursos naturais e utiliza energia de forma intensiva, gerando consideráveis impactos 
ambientais (LEITE; NETO, 2014). Neste contexto, esta pesquisa tem como objetivo a obtenção de 
um compósito a partir da incorporação dos resíduos da construção civil como elemento adicional aos 
materiais tradicionais da composição do tijolo de solo-cimento. Assim, o solo que compõe a 
tradicional mistura dos tijolos de solo-cimento seria substituído parcialmente por resíduos 
decorrentes de processos da construção civil – tais como telhas cerâmicas, tijolos cerâmicos, 
revestimentos e piso cerâmicos –, visando a aplicação futura em alvenarias de habitações populares 
na Ilha de São Luís – MA. Com isto, busca-se a diminuição da extração intensiva do solo na 
fabricação em larga escala de tijolos de solo-cimento, a redução de custos na aquisição da matéria-
prima e o aproveitamento de resíduos que são descartados indevidamente no meio ambiente. O 
objetivo geral desta pesquisa é obter um compósito constituído pela mistura dos materiais do tijolo de 
solo-cimento e a adição de resíduos da construção civil (RCC) através de sua avaliação de 
viabilidade técnica, visando aplicação em blocos não-estruturais de alvenaria para habitações 
populares na Ilha de São Luís. Quanto aos objetivos específicos, elencam-se: coletar referencial 
teórico sobre a problemática habitacional no Estado do Maranhão, os principais impactos ambientais 
da construção civil e a aplicação da sustentabilidade no setor, a relevância do estudo de materiais no 
campo do design no contexto da sustentabilidade, as características e potencialidades do Tijolo de 
solo-cimento e dos resíduos da construção civil (RCC), e a breve caracterização de materiais 
compósitos; confeccionar o compósito através da moldagem de corpos de prova; caracterizar o 
material compósito através dos testes de desempenho físico e mecânico em laboratório, como 
ensaios físicos de absorção de água e resistência à compressão; analisar e discutir os resultados 
obtidos, pontuando as melhores soluções para o desenvolvimento do material compósito. Quanto a 
sua natureza, a pesquisa em questão é considerada como pesquisa aplicada por investigar classes 
gerais de problemas de design que podem gerar conhecimentos para a aplicação prática, 
envolvendo interesse locais (DALFOVO; LANA; SILVEIRA, 2008). Segundo Frankel e Racine (2010), 
a pesquisa aplicada conduz os estudos através do design. O design é o meio para alcançar um 
objetivo ainda maior. Neste contexto, o compósito em si não é um fim, mas a possibilidade de 
obtenção de um design sustentável. A abordagem metodológica desta pesquisa é dividida em três 
etapas: fundamentação teórica, experimentação e análise dos resultados. A pesquisa prossegue com 
a etapa da experimentação baseada em normas existentes, como a ABNT NBR 8491/1984, ABNT 
NBR-8492/2012 e outras diretrizes da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP). Para 
comprovação da hipótese e para o alcance dos objetivos, opta-se por realizar a etapa experimental 
nos laboratórios da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) e Escola SENAI-MA. Sobre os materiais referentes a 
pesquisa, foram selecionados: 02 tipos de solo (Solo 01 - arenoso e Solo 02 - argiloso), água, 
Cimento Portland (CP-II Z) e resíduos de construção e demolição (RCD). Sobre os equipamentos, 
foram utilizados: Triturador; peneira com trama maior (mesh nº 4 / abertura 4.75 mm) para limpeza 
dos resíduos; peneiras para ensaio granulométrico; agitador magnético para ensaio granulométrico; 
molde para confecção dos corpos de prova; fôrma para ensaio de retração, câmera fotográfica; 
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balança semi analítica; equipamento de compressão a resistência simples dos corpos de prova; e 
outros objetos de apoio, tais como bacias, baldes e pilões. Sendo o compósito constituído por solo, 
cimento, RCD e água, as três diferentes granulometrias estabelecidas serão utilizadas nas misturas 
com três diferentes percentuais de RCD. O cimento permanece com uma quantidade fixa de 8% em 
todas as misturas e o solo varia mediante a quantidade de RCD acrescentada.  Desse modo, existem 
três variáveis na execução das misturas: Tipo de solo (solo 01 e solo 02); Granulometria de RCD 
(Peneira 7, Peneira 8 e Peneira 9); Percentual de RCD (20%, 40% e 60%), segundo Segantini et al, 
2008. Os métodos utilizados na pesquisa consistem nas seguintes etapas: preparação do solo; 
análise granulométrica do solo; preparação do RCD e suas granulometrias; definição dos traços das 
composições a serem estudados; realização do ensaio de retração; confecção dos corpos de prova; 
realização do ensaio de compressão à resistência simples dos corpos de prova; e o ensaio de 
absorção dos corpos de provas. A incorporação de RCD na massa de solo-cimento acarretou 
alterações nas propriedades tecnológicas. Isto é, nos corpos de prova a resistência à compressão 
tende a diminuir e a absorção de água aumentar, com as devidas exceções. Devido ao percentual 
fixo de cimento, a análise do ensaio de resistência explanou que o percentual de RCD influencia 
radicalmente na eficiência do corpo de prova. Desse modo, quanto maior a quantidade de RCD, 
menor será a resistência. Ao estabelecer o Solo 01 como solo local mais adequado para a fabricação 
de tijolos de solo-cimento-RCD, explana-se que quanto aos percentuais de RCD: o ensaio de 
resistência a compressão simples conclui que todos os corpos de prova com a incorporação de 20 e 
40% de RCD na composição (com exceção do corpo P7.60), alcançaram os valores mínimos para a 
resistência a compressão segundo a NBR 8491 (ABNT, 1984d) e a NBR 10834 (ABNT, 2013);  o 
ensaio de absorção de água demonstra que todos os corpos de prova com 20% de RCD (com 
exceção do corpo P8.20) apresentaram os valores individuais abaixo de 22% e os mais baixos 
quando comparados aos demais percentuais. Ainda sobre o Solo 01, verificou-se que as peneiras 7 e 
8 apresentaram melhores desempenhos de resistência, visto que a granulometria dos resíduos 
proporciona melhor organização estrutural dos grãos no corpo compactado e redução da incidência 
de vazios. Em contrapartida, o ensaio de absorção de água apontou que os corpos referentes às 
peneiras 8 e 9 apresentaram os índices de absorção de água mais elevados, porém dentro dos 
limites exigidos pela norma. Portanto, quanto mais resíduos de granulometria maior forem 
adicionados à composição, pior será o desempenho de absorção de água. Quanto ao Solo 02, é 
importante frisar que todos os corpos de prova individuais obtiveram valores abaixo do limite de 22% 
exigido em norma referente ao ensaio de absorção. Contudo, foram reprovados no ensaio de 
resistência a compressão, visto que apenas um corpo de prova alcançou o limite de resistência de 
2MPa. Logo, esta pesquisa descarta a utilização deste tipo de solo para fabricação futura de tijolos 
de solo-cimento. Nota-se que com o percentual de 8% de cimento nas composições, atingiu-se ao 
objetivo de encontrar compósitos que satisfazem às normas de resistência à compressão e absorção 
de água para fabricação de tijolos de solo-cimento. Ao verificar os resultados dos compósitos com a 
incorporação de matérias-primas na própria região de São Luís – MA, reitera-se a possibilidade de 
confecção de materiais de vedação alternativos aos meios tradicionais amplamente utilizados, afim 
de contribuir com as necessidades socioeconômicas locais no âmbito habitacional. O sucesso obtido 
nos ensaios estimula a novos estudos e melhorias nos compósitos para que a aplicação em blocos 
se torne uma realidade mais concreta. Para finalizar, o reaproveitamento de RCD em composições 
de solo-cimento possibilita o surgimento de alternativas construtivas viáveis, tanto do ponto de vista 
tecnológico quanto ecológico. Além de propor uma destinação mais adequada à grande demanda de 
resíduos resultantes da indústria da construção civil, proporciona a redução de impactos ambientais 
resultante do processo de fabricação de tijolos cerâmicos tradicionais.  
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RESUMO 

A tecnologia pode exercer um papel relevante no apoio aos idosos, ao conduzir que eles 
tenham uma vida independente, com acesso a diversos recursos, como por exemplo: 
acesso aos aplicativos móbile (MOL; ISHITANI, 2010). O objetivo principal deste estudo é 
analisar a interação da interface do sistema mobile de um banco brasileiro, levando em 
consideração a percepção de indivíduos idosos. Para analisar a interação, foi sugerida uma 
metodologia com uma abordagem do design participativo.  

Palavra-chave: Idoso. Usabilidade. Interatividade. Design. 

Technology can play a relevant role in supporting the elderly, leading them to live 
independently, with access to several resources, such as: mobile applications access (MOL; 
ISHITANI, 2010). The main objective of this study is to analyze the interaction of the 
interface of the mobile system of a Brazilian bank, taking into account the perception of 
elderly individuals in the city of São Luís, Maranhão. To analyze the interaction, a 
methodology was suggested with a participatory design approach. 

Keyword: Elderly. Usability. Interactivity. Design. 
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RESUMO EXPANDIDO 

Com a ampla evolução tecnológica, expandiram-se as perspectivas de uso de 
ferramentas virtuais para os mais diversos fins (TEODORO E SCHWARTZ, 2012). De 
acordo Gonçalves et al. (2011), os avanços tecnológicos não vêm se tornando apenas 
meios de comodidade, mas exercem um papel cada vez mais ativo ao cotidiano das 
pessoas. A interação com equipamentos computadorizados tornou-se praticamente 
obrigatória em diversas atividades como sacar dinheiro, votar em eleições, consultar 
benefícios como pensões, aposentadorias, estacionar em um shopping center etc. (RAAB, 
2009). 

“No Brasil têm cerca de 14,5 milhões de pessoas acima de 60 anos” (IBGE, 2017). 
Com o aumento da expectativa de vida da população, é notável a presença de uma 
proporção progressiva de pessoas na condição de pré-aposentadoria ou que já se estão 
aposentadas, esses sujeitos idosos têm cada vez mais a necessidade de um lugar de 
aprendizado e atividades em nosso meio social. E a inserção das tecnologias da 
informação e comunicação em grande parte das atividades cotidianas, muitas vezes, cria 
uma barreira para este público idoso.  

Para proporcionar qualidade de vida a esse grupo de sujeitos, deve-se pensar em 
meios de garantir a eles a oportunidade de interagir com a tecnologia, fazendo desta uma 
aprendizagem continuada. Na vida cotidiana, as pessoas já se encontravam na mudança 
para o mundo digital e mesmo não apresentando entendimento de computação, foram 
comparadas com produtos baseados na informática e na eletrônica.  As novas tecnologias 
da informação e comunicação podem ser avaliadas como um dos fatores que mais afastam 
a população idosa na época presente (TAVARES E SOUZA, 2012). É normal que parte 
dessa população tenha no transcorrer de sua vida dificuldades de ordem cognitiva, motora, 
talvez financeira, que podem ser fatores que limitam o ingresso às novas tecnologias 
(CZAJA E LEE, 2007).  

Considerando a necessidade de inclusão tecnológica para ajudar na independência e 
autoestima dos usuários idosos, espera-se entender: as interfaces mobiles estão 
apropriadas ao usuário idoso? Quais são as alternativas para implementar melhorias nos 
sistemas mobiles, considerando os requisitos de ergonomia e usabilidade? 

O objetivo geral deste estudo será analisar e propor recomendações para 
estruturação da interface gráfica em sistema mobile para o usuário idoso. E os objetivos 
específicos: realizar estudo junto aos idosos, explorando o tema, conhecendo opiniões 
sobre o assunto tratado e as impressões desses participantes; verificar a experiência do 
usuário idoso na interação com interface gráfica em sistemas mobiles; criar requisitos 
preliminares para desenvolvimento de uma interface interativa para usuário idoso em 
sistemas mobiles; verificar níveis de eficácia, eficiência e satisfação no teste de usabilidade; 
e propor recomendações para estruturação da interface gráfica em sistema mobile para o 
usuário idoso.  

Para tanto, a metodologia deverá ser baseada no Design Participativo (Moraes; 
Santa Rosa, 2012). Neste método, os usuários participam do projeto, como se fossem parte 
da equipe que o executa. E, as três etapas fundamentais na pesquisa do design 
participativo são a exploração inicial, no qual o tema é explorado junto aos participantes, 
conhecendo suas opiniões e impressões e onde ocorre a adaptação de quem pesquisa 
com os participantes, com o ambiente e as ferramentas de trabalho; a descoberta, onde é 
possível entender o fluxo de tarefas induzidas pela interface onde designers e usuários 
usam diferentes técnicas para entender a organização do trabalho; e a prototipação que 
consiste na participação dos usuários, do qual expressam durante a montagem do layout, 
possíveis níveis de satisfação, moldando de forma iterativa os componentes tecnológicos. 

   É imprescindível que sejam feitas avaliações formativas (feedback a fim de ajustar o 
processo ensino-aprendizagem) e somativas (resultado das atividades) durante todo o 
processo de design. As questões ergonômicas devem ser observadas de maneira ampla, 
desempenhando uma visão holística do processo, que começa pelo ser humano e pela 
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organização, no decorrer de todas as suas etapas, os fatores físicos, cognitivos, políticos, 
sociais e organizacionais envolvidos na interação. 

Espera-se como resultados constatar os problemas de usabilidade do sistema 
mobile do banco público brasileiro, medir seu impacto negativo sobre as interações com os 
usuários idosos e identificar suas causas na interface. Para que assim, os usuários idosos 
tenham controle sobre o sistema, evitando possíveis erros e facilitando a utilização desse 
sistema para esses usuários. 

Considerando a necessidade de inclusão da tecnologia para contribuir na 
autoestima e independência dos usuários idosos, torna-se relevante observar se as 
interfaces mobiles estão adaptadas a estes usuários, e quais serão as opções de melhorias 
nesses sistemas, tendo como princípio as particularidades ergonômicas e de usabilidade.  
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RESUMO 

Os valores não são relacionados somente a preços ou a dinheiro. Existem valores que 
compõem a vida das pessoas, suas relações, a forma como cuidam de suas famílias e como 
lidam com sua profissão. O carinho e o respeito que têm por si e pelo seu próximo. É sobre 
estes valores que aborda esta pesquisa. A convivência de quase dois anos com as rendeiras 
de bilros da Raposa nos possibilitou utilizar jogos como ferramentas de mediação de 
processos, a correspondência como filosofia de projeto e o design colaborativo como o 
compartilhar de aprendizagens conjuntas, onde as hierarquias foram borradas e todos 
puderam participar da construção de um conhecimento de forma conjunta. A 
multidimensionalidade dos valores é vista na complexidade das relações desta comunidade 
artesã, formando assim o complexo de valores. 

Palavra-chave: rendas de bilros, codesign, complexo de valores, correspondência. 

ABSTRACT 

Values are not related only to prices or money. There are values that make up a person's life, 
their relationships, a way they take care of their families and how they deal with their 
profession. The affection and respect they have for themselves and for their neighbors. It is 
about these values that this research approaches. The two-year coexistence with Raposa's 
bobbin lacemakers enabled us to use games as process mediation tools, correspondence as a 
project philosophy and collaborative design such as shared learning, where hierarchies were 
blurred, and everyone could participate of building knowledge together. The multidimensionality 
of values is seen in the complexity of the relations of this artisan community, thus forming the 
complex of values. 

Keywords: bobbin lace, codesign, values complex, correspondence. 
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O termo valor está muito além de preços ou da abordagem financeira de algo. Está 
relacionado também com o que o ser humano estima. Podemos exemplificar como as pessoas e 
suas relações sociais, sua palavra (honestidade), suas demonstrações (coragem) e diversos outros 
valores presentes na nossa vida, seres humanos, embora, na sociedade, o valor mais prestigiado 
seja o econômico. Na comunidade da Raposa, temos como valores, a coragem das mulheres 
rendeiras de continuarem exercendo este fazer, mesmo com todas as dificuldades da vida e dos 
baixos preços geralmente pagos pelo seu trabalho. Também podemos citar o carinho e o cuidado que 
estas artesãs têm tanto pela sua família quanto por este fazer, que permitem a elas equilibrar seus 
períodos de confecção da renda com os afazeres de casa. Neste texto, pretendemos apresentar 
resumidamente o conceito de cadeia de valor e como construímos o conceito do complexo de 
valores. A cadeia de valor se refere ao “Conjunto de atividades que se desenvolvem a partir da 
criação de valor e das trocas de valor (KRUCKEN, 2009, p. 120)”. É mais ampla que a cadeia 
produtiva, envolve relações de todos os stakeholders envolvidos. Ela pode ser entendida como o 
conjunto de atores que integram seus conhecimentos e competências para desenvolver e 
disponibilizar produtos e serviços à sociedade. É um tipo de rede que tem como foco, 
tradicionalmente, as empresas (KRUCKEN, 2009, p. 57). Segundo Keller (2012) a cadeia de valor, 
mesmo tendo um significado relevante para o capitalismo com relação a melhorar a visibilidade de 
um produto ou serviço tornando-o vendável, tem função de valorizar as relações sociais de produção 
e entre os diversos setores e áreas envolvidas na produção. A cadeia de valores é composta por 
atividades que geram valor dentro do comércio ou indústrias, sendo sempre relacionado à vida 
financeira de alguma organização. No entanto, dentro de comunidades, não lidamos somente com 
comércios, mas com os complexos sistemas das vidas das pessoas que estão em torno de suas 
experiências, memórias, heranças, cultura e suas formas de pensar e agir. Uma comunidade e todas 
as pessoas que a compõem estão preocupadas para além das receitas geradas por seus comércios 
locais, pelo bem viver. Para Alberto Acosta (2016) o bem viver trata-se de  

(...) uma filosofia que abre as portas para a construção de um projeto emancipador. 
Um projeto que, ao haver somado histórias de lutas, de resistência e de propostas de 
mudança, e ao nutrir-se de experiências locais, às que deverão somar-se contribuições 
provenientes de diversas latitudes, posiciona-se como ponto de partida para estabelecer 
democraticamente sociedades sustentáveis” (ACOSTA, 2016, p. 40). 

O bem viver também é citado por Arturo Escobar (2016) como um questionamento central do 
design para a transição, que se trata de uma nova forma de projetar para o mundo:  

Pode o design, entendido ontologicamente, desempenhar um papel construtivo na 
transformação de formas arraigadas de ser e fazer para filosofias do bem viver que, 
finalmente, dotem aos seres humanos uma existência mutuamente enriquecedora entre si e 
com a Terra?” (ESCOBAR, 2016, p. 13, tradução nossa). 

O bem viver, como podemos perceber, é uma filosofia sobre o estar no mundo, que respeita 
a vida, os seres humanos, outros seres vivos e todos os recursos naturais do planeta Terra. Trata-se 
de uma proposta que visa cuidar dos regionalismos e valores culturais locais. É um caminho para a 
produção sustentável, respeitando o Planeta Terra como um todo. A complexidade das vidas dessas 
pessoas, transfere para seus produtos algo maior do que um trançar dos bilros, traz toda sua 
identidade, memórias e histórias que têm suas características intrínsecas. Dessa forma, não 
podemos simplesmente descrever a cadeia de valor de uma comunidade artesã somente pelo seu 
fazer, de forma linear, onde os atores sociais se transformam em pontos dentro de um grande 
sistema. Precisamos tratar as relações em forma de malhas, ou meshworks como proposto por 
Ingold (2012). Eles, os fios, são as linhas ao longo das quais a aranha vive, e conduzem sua 
percepção e ação no mundo. Assim, entendemos que a cadeia de valor em uma comunidade artesã 
é formada não só pelo valor dos produtos de forma estética, funcional ou como o resultado de uma 
cadeia linear de produção, mas também pelas malhas que conectam as pessoas que fazem parte 
dessa cadeia. Sejam as malhas tecidas pelas linhas das rendeiras ou as relações estabelecidas por 
sua vivência na comunidade local, o valor de seus produtos e de seus artesãos é construído pela 
convivência, pelo dia a dia e pela vida que elas levam. Não podemos nomear as descrições dos 
valores que compõem este fazer de cadeia de valor, mas sim de “complexo de valores”, no qual o 
fazer não será linear em sua descrição, mas como a forma das rendas, formará uma malha, um 
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emaranhado de linhas assim como as vidas de suas artesãs. A proposta deste complexo é a de 
trazer relatos do dia a dia de algumas rendeiras, e com eles temas que compõem a complexidade e 
os valores concernentes a vida diária destas mulheres. Devido ao formato deste texto, reduzimos 
este complexo, para apresentar apenas uma pequena parte do texto completo (a dissertação com o 
título “Colaboração e correspondências: o design participativo no complexo de valores da renda de 
bilro na Raposa – MA.”). Este material foi colhido após quase dois anos de pesquisa onde o vivenciar 
da correspondência estava atrelado ao design colaborativo (MANZINI, 2017). Percebemos que o 
conhecimento do papelão (um item que serve como o molde para a costureira, mas que é todo 
furado com marcações para a formação dos desenhos das rendas) não era algo comum às 
rendeiras. Propusemos aprender junto com algumas delas este fazer. Tivemos 5 encontros 
semanais, os quais resultaram em horas de gravações e transcrições para formarmos o complexo de 
valores. Além da construção de um conhecimento em conjunto, possibilitado pelo design 
colaborativo, originou-se o compartilhar de conhecimentos, construindo um novo saber para todas 
nós. 

O complexo trata-se de valores encontrados nas falas de nossos encontros, as quais 
pudemos agrupar e formar categorias que traduzissem os principais valores encontrados na 
comunidade de rendeiras da Raposa. Trata-se de um complexo e não de uma cadeia, por se tratar 
de valores que a linearidade de uma cadeia não nos permite explicá-los, afinal, os valores têm 
origem na hereditariedade deste fazer, na forma como as rendeiras levam suas vidas e como elas 
conduzem seus negócios e o próprio ser rendeira. 

 As categorias principais construídas pela teoria do complexo de valores foram: O gosto, que 
está relacionado às formas que as rendeiras dão aos seus produtos segundo seu gosto pelas formas 
das rendas (materiais e formato) e pelo gostar tanto da aparência quanto do fazer de alguns pontos. 
Ser rendeira, composto pelos sentimentos do orgulho de serem rendeiras, pela desvalorização deste 
fazer por algumas delas, pelas identidades que compõem o ser rendeira e pela complexidade que 
esta profissão traz a cada uma delas. A renda que gera renda, como uma prática que é responsável 
pelo ganho financeiro destas artesãs, na qual o tempo desse fazer é algo diferente do que o mercado 
está acostumado, pois leva em consideração não somente este trabalho, mas as atividades diárias 
dessas mulheres. Alisar a cara, que é a forma de jogo de cintura que estas mulheres têm para levar 
seu dia-a-dia. O aprendizado, que se refere às formas tradicionais do aprendizado sendo transmitido 
das mães para as filhas e hoje, com a globalização, o aprendizado pela internet. Além disso, temos 
também o aprendizado do próprio papelão, que com o tempo fora deixado de lado pela maioria das 
rendeiras, o qual iniciamos sua retomada com os encontros que fizemos com as rendeiras a respeito 
deste fazer. 

 A vivência da correspondência como filosofia de projeto, a possibilidade de sermos 
designers mediadores de processos e de trabalharmos os conceitos de design colaborativo permitiu-
nos participar de trocas de grande valor: juntas e individualmente aprendemos e ensinamos sobre a 
criação dos papelões. O conhecimento gerado não era simplesmente somado, mas sobreposto um 
ao outro, como as linhas das rendas o são. Aprender e ensinar foram tarefas simultâneas, que 
permitiu a todas nós ter um papel a cada momento e o design colaborativo foi vivenciado de forma 
que as hierarquias puderam ser deixadas de lado e todos opinaram nas construções dos novos 
produtos. 
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RESUMO 

A presente pesquisa discorre sobre aspectos da produção artesanal com o uso de sementes 
ornamentais encontradas na Área de Proteção Ambiental – APA – do Maracanã desenvolvidas 
na comunidade, por meio do codesign e das relações existentes entre os ‘agentes’ 
participantes (designers e artesãos) com o material e o ambiente pesquisado sob abordagem 
filosófica do design anthropology que nos possibilita compreender todo este complexo de 
valores. A pesquisa corrobora a valorização do saber-fazer tradicional por meio do percurso 
projetual coletivo.   

Palavra-chave: Design, Saberes tradicionais, Sementes, Maracanã. 

ABSTRACT 

The present research discusses the craftsmanship with the use of ornamental seeds in the 
Environmental Protection Area - APA - Maracanã the material and the environment researched 
under the philosophical approach of the anthropological design that allowed us to understand 
all this complex of values. The research corroborates the appreciation of traditional know-how 
through the collective design course. 

Keywords: Design, Traditional knowledge, Seeds, Maracanã. 

 Com parte de sua vegetação formada por floresta amazônica, é comum encontrar no Maranhão 
diversos tipos de espécies fornecedoras de sementes que são usadas na produção de artefatos 
artesanais como bolsas, biojoias entre outros acessórios. Boa parte destas espécies são facilmente 
identificadas na comunidade rural do Maracanã em São Luís, capital do Estado, situada dentro de 
uma Área de Proteção Ambiental – a APA do Maracanã.  
 A APA do Maracanã constitui-se de uma área florestal com grande contingente de espécies 
nativas que produzem sementes propicias à atividade artesanal e que comungam com o grande 
repertório cultural e identitário que a localidade apresenta, capaz de fomentar o desenvolvimento de 
fatores importantes com social, econômico e sustentável. Foi criada por meio do Decreto 12.103 de 
01 de dezembro de 1991, com área aproximada a 1831 ha., movido pela preocupação em proteger e 
conservar as espécies naturais da região, principalmente os juçarais, da ação do Distrito Industrial e 
da ocupação desordenada (MARANHÃO, 1991). Além da semente de juçara (Euterpe Oleracea 
Mart) proveniente dos abundantes juçarais existentes na localidade, em recentes pesquisas 
realizadas por professoras e alunas do NIDA-UFMA1, foram identificadas outras espécies de
sementes na área que também podem ser empregadas  na produção do artesanato, tais como buriti 
(Mauritia flexuosa), dendê (Elaeis guineenses), leucena (Leucaena leucocephala), falso pau brasil 

1
 NIDA-UFMA Núcleo de pesquisa em inovação, design e antropologia da Universidade Federal do Maranhão. 
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(Adenanthera pavonina L.), tamarindo (Tamarindo indicas), anajá (Attalea maripa), babaçu (Attalea 
speciosa), tucum (Astrocaryum vulgare), entre outras espécies nativas. Logo, a pesquisa também 
pretende identificar e desenvolver possibilidades na produção artesanal com as sementes.  Diante 
deste cenário, pretende-se realizar o mapeamento das sementes encontradas na APA e das práticas 
vernaculares de extração e processamento dessas sementes para a construção de um inventário 
que favoreça o trabalho artesanal e a biodiversidade local e prototipar tecnologias sociais, 
apreendidas com os nossos interlocutores em campo, que promovam trocas e contribuições 
científico-vernacular. 
 Para Barbour (2009), não é fácil definir que tipo de pesquisa usar quando o ‘objeto’ de 
investigação envolve vários pontos de vista. Para a autora, a pesquisa qualitativa busca 
compreender os fenômenos sociais presentes nas investigações de como as pessoas constroem 
seus mundos através dos sentidos e da experiência e como esses aspectos se moldam em teorias, 
modelos e descrições sociais. Neste sentido, a priori, seguimos algumas etapas como percurso 
metodológico: Aproximação do campo com moradores artesãos, guias turísticos locais; 
Mapeamento da área de pesquisa - conhecimento da área ocupada pela Área de proteção 
Ambiental do Maracanã tendo como base referencial os documentos, DECRETO 12.103 DE 01 DE 
OUTUBRO DE 1991 (MARANHÃO, 1991), referente à criação e suas especificações do bairro do 
Maracanã; Identificar as sementes ornamentais – Inseridos no campo buscamos identificar as 
espécies de sementes existentes na região,  por meio do diálogo com intuito de identificar se são 
utilizadas para outros fins pelos moradores, quais são e podem ser utilizadas na confecção de 
produtos artesanais, tendo como base a obra de Júlio Bandeira (2008), “Sementes ornamentais do 
Brasil”, dossiê que ilustra especificações para uso; Correspondências entre Práticas e Saberes – 
O delinear do modo vernacular do funcionamento da cadeia produtiva do artesanato com sementes 
da extração à venda dos artefatos, realizando cada atividade junto aos artesãos e outros atores 
envolvidos no processo por meio de práticas de correspondência, tomando por referência a obra 
“Ciranda de Saberes, percursos cartográficos e práticas artesanais em Alcântara e Baixada 
Maranhense” de Noronha et al (2017)  e as obras “Making” e “On Correspondence” de Tim Ingold 
(2013; 2016),  no fazer colaborativo nivelando o conhecimento científico empregado na literatura 
vigente ao conhecimento tácito proveniente dos sentidos e experiências dos artesãos; Intercâmbio 
de Saberes – buscamos proporcionar trocas entre os sabres de grupos atuantes dentro e fora do 
Maracanã que estão direta e indiretamente ligados ao trabalho com sementes através de visitas em 
grupos: Grupo Fruta Rara – Maracanã (artesãs que beneficiam e confeccionam biojoias com 
sementes), Mulheres de Fibra – Maracanã (artesãs que transformam fibra de buriti em bolsas), Guias 
turísticos da Rota da Juçara – Maracanã (conhecedores da APA), Artesãs do CEPRAMA2 

(confeccionam e vendem biojoias feitas com sementes). Inventário – Com as informações obtidas 
sobre as sementes ornamentais da APA, contendo imagens, algumas informações técnicas das 
sementes, beneficiamento, formas de acabamento, para uso de artesãos e profissionais de áreas 
afins. 
 Devida sua interdisciplinaridade, o design tem a necessidade de aliar-se a outras áreas do 
conhecimento para suprir as carências que surgem na atividade projetual.  Dentre as diversas 
disciplinas que foram incluídas no campo do design, a antropologia tornou-se um importante campo 
do conhecimento, incorporada à concepção de projeto que possibilita o bom desempenho no 
trabalho de campo e no ato de entender o trabalho do outro onde se estabelecem as práticas 
colaborativas do design. 
 Para compreendermos o trabalho em torno das sementes  no uso artesanal, realizadas pelo grupo 
de artesãs, foi fundamental o entendimento sobre as relações entre design e antropologia (INGOLD, 
2016),  preceitos e direcionamentos do design anthropology (ANASTASSAKIS, 2013; OTTO, SMITH 
e GUNN, 2013, NORONHA, 2017) nos trabalhos em que se faz necessária a imersão no campo e 
nas relações com os habitantes deste campo, a exemplo de comunidades criativas e tradicionais 
como o Maracanã, e sobre o codesign (SPINUZZI, 2005; EHN, 2015; SANDERS, 2002  LUPTON, 
2014) para atividade projetual. Poderíamos realizar uma simples investigação e acompanhamento 
das atividades destes habitantes em seu espaço cotidiano, no entanto, o campo mostrou-nos outros 
caminhos a percorrer. A relação entre os grupos envolvidos e o trabalho em torno do manejo do 
material ampliaram nosso imaginário para mais ações e experimentações, como se estivéssemos 
correspondendo uns com os outros, pessoas, situações, ambiente, materiais, ou simplesmente, entre 
as coisas3.  A correspondência vem a ser discutida pelo antropólogo e fenomenologista Tim Ingold e
nos ajuda a compreender a complexidade na imersão no campo. 

2
 CEPRAMA Centro de comercialização de produtos artesanais do Maranhão. 

3
Ingold se refere como coisas as ações e os materiais que se apresentam e correspondem aos atores sociais. 
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 Durante o percurso foram realizados estudos acerca de algumas espécies de sementes, em 
especial a semente de juçara – a mais abundante – e formas de processamento, incluindo testes 
realizados em laboratório (UFMA) e na própria comunidade para assegurar um resultado positivo dos 
produtos que seriam produzidos. Em paralelo, foram realizados vários encontros com as mulheres e 
moradores da localidade, onde nas relações de troca, pudemos (designers) mediar às práticas de 
todo processo, executados em etapas. 

Como proposta de produto, escolhemos (designers e artesãos em comum acordo) trabalhar com 
o desenvolvimento de adornos corporais como a biojoia, por trata-se de um produto bastante
procurado e com forte apelo do imaginário feminino. A partir de então, fora desenhada toda a cadeia
produtiva da atividade, considerando aspectos como biodiversidade, educação, economia e
mercado, tradição e cultura local, para que as artesãs pudessem ter controle e autonomia nas
atividades que compreendem a mesma.
 Como resultados preliminares desta pesquisa – que se trata do desdobramento de um projeto de 
extensão intitulado “Artesanato do Maracanã: utilização de sementes de juçara na produção 
artesanal” coordenado pela Profa. Gisele Reis, as artesãs puderam apresentar o artesanato feito a 
partir das sementes na Festa da Juçara, desde o ano 2017. As exposições tiveram grande 
visibilidade, tanto pelo uso do material, como pelas coleções, nas quais todos puderam identificar 
elementos característicos das manifestações folclóricas do Maracanã como o bumba-meu-boi, nas 
peças. Após a Festa da Juçara algumas parcerias entre as artesãs e outras instituições foram 
formadas, para exposição e venda das peças em pousadas localizadas na Avenida Litorânea, 
situadas na praia do Calhau, ponto turístico de São Luís e em feiras locais de artesanato. 
 Durante todo o percurso desta pesquisa, juntos, artesãs, designers e outras pessoas envolvidas 
no processo, podemos encontrar e atribuir uma gama de possibilidades para o uso do material 
estudado – as sementes ornamentais encontradas na APA do Maracanã – identificando as reais 
necessidades da comunidade, alinhando as dimensões da sustentabilidade ambiental, social e 
econômico.  Nesse aspecto, percebe-se a importância do design em todas as fases da cadeia 
produtiva que esta atividade apresenta. Acredita-se que aos poucos, as artesãs têm conseguindo 
resgatar sua identidade, o valor do seu trabalho, alcançar seu reconhecimento e principalmente sua 
autonomia como defende Escobar (2016), e isso potencializa o vislumbre de outras oportunidades.  
 Para tanto, o design precisa viabilizar cada vez mais a possibilidade de produtos oriundos de 
técnicas tradicionais de uma comunidade, pois o designer concentra-se em estratégias de projeto 
que viabilizem toda a cadeia produtiva, inclusive com a participação da comunidade a partir do fazer, 
que é a vivência e do saber que são as experiências de cada um, tanto no saber tácito quanto o 
aprendido na academia (Spinuzzi, 2005) isso é possível através das práticas de correspondência 
(INGOLD, 2016). 

REFERÊNCIAS 

ANASTASSAKIS, Zoy. LABORATÓRIO DE DESIGN E ANTROPOLOGIA: preâmbulos teóricos e 
práticos. Arcos Design. Rio de Janeiro: PPD ESDI UERJ. Volume 7 Número 1. Pp. 178193. Junho, 
2013. 

BANDEIRA, Júlio. Sementes Ornamentais do Brasil. Ed. Reler, Rio de Janeiro, 2008. 144p. 

EHN, Pelle. Learning in participatory design as I found it. In: Participatory Design for Learning 
Perspectives from Practice and Research ROUTLEDGE, 2015. 

ESCOBAR, Arturo. AUTONOMIA Y DISEÑO: la realizacion de lo communal. UC Editorial. Popaýan: 
Universidad del Cauca – Colombia, 2016. 

GUNN, Wendy; OTTO, Ton; SMITH, Rachel Charlotte (eds). DESIGN ANTHROPOLOGY: theory and 
practice. London, New York: Bloomsbury, 2013.  

INGOLD, Tim. MAKING: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture. Londres/Nova York: 
Routledge, 2013, 176p. 

INGOLD, Tim. On human correspondence. Journal of the Royal Anthropological Institute (N.S.) 23, 
9-27 C Royal Anthropological Institute 2016. University of Aberdeen.

LUPTON, Ellen. Intuição, ação, criação: Graphic Design Thinking. 2ª Ed. São Paulo: Gili Ltda, 2014. 



JOP Design | São Luís | p. 105 –105 | Ano. 2019 | Edição. 1°

MANZINI, Ezio. DESIGN PARA INOVAÇÃO SOCIAL E SUSTENTABILIDADE: comunidades 
criativas, organizações colaborativas e novas redes projetuais. Ed. E-papers. 2008. Rio de Janeiro – 
RJ.  

MARANHÃO. Secretaria do Meio Ambiente e Turismo. Decreto 12.103 de 1 de dezembro de 1991, 
cria, no Estado do Maranhão, a Área de Proteção Ambiental da Região do Maracanã, com limites 
que especifica e dá outras providências, Diário Oficial [do] Estado do Maranhão, São Luís. 1991.  

NORONHA, Raquel (Org.) CIRANDAS DE SABERES: percursos cartográficos e práticas artesanais 
em Alcântara e Baixada Maranhense. EDUFMA, 2017. 

SANDERS, Elizabeth. From user-centered to participatory design approaches. In: Design and the 
Social Sciences.  J. Frascara (Ed.), Taylor & Francis Books Limited, 2002.  

SARAIVA, Gisele Reis Correa. SANTOS, Tayomara. JUÇARA DA MINHA COR: Reconhecendo e 
Valorizando o Território. Joinville –SC. Anais: 13º Congresso de Pesquisa e Design – P&D. Joinville, 
2018. 

SPINUZZI, Clay. The Methodology of Participatory Design. APPLIED RESEARCH. Volume 52, 
Number 2, May 2005. Tech, 2005.  



JOPDesin | Jornada do Programa de Pós-Graduação em Design UFMA / Scientfiic Journey on Design Postgraduate 
Program in Design, UFMA  

São Luís | p 106 -109 | Ano 2019 | Edição 1°. 

Sustentabilidade no projeto de design de 
interiores: contribuições para a dimensão 
econômica da sustentabilidade 

Sustainability in the interior design project: contributions to the 
sustainability economics dimension 

Pedro Rocha Sousa Filho 
Universidade Federal do Maranhão, Mestrando em Design - 
Bolsista CAPES/BRASIL, pedro_rocha_filho@hotmail.com 

Ana Lucia Alexandre de O. Zandomeneghi 
Universidade Federal do Maranhão, Doutora em Mídia e 
Conhecimento, ana.zandomeneghi@ufma.br 

RESUMO 

O presente estudo apresenta o alinhamento da pesquisa do Mestrado em Design do Programa 
de Pós-Graduação em Design (PPGDG) da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, que 
tem por objetivo identificar como o design de interiores contribui na dimensão econômica da 
sustentabilidade dentro do Processo de Desenvolvimento do Projeto de Interiores – PDPI, 
contribuindo com o fortalecimento da economia local no uso e reuso de matérias-primas. Logo, 
espera-se promover o direcionamento de profissionais da área e usuários de espaços para a 
qualidade de vida na preservação do meio ambiente, colaborando também para a efetivação 
da dimensão econômica da sustentabilidade. 

Palavra-chave: Design de Interiores, Econômica Sustentável, Projeto. 

ABSTRACT 

The present study presents the alignment of the Master's Degree in Design of the Graduate 
Program in Design (PPGDG) of the Federal University of Maranhão (UFMA), whose objective 
is to identify how interior design contributes to the economic dimension of sustainability within 
the Process of Development of the Interior Project - PDPI, contributing to the strengthening of 
the local economy in the use and reuse of raw materials. Therefore, it is hoped to promote the 
targeting of professionals of the area and users of spaces for the quality of life in the 
preservation of the environment, also collaborating to the realization of the economic dimension 
of sustainability. 

Keywords: Interior Design, Sustainable Economic, Project. 
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Este resumo expandido abordará o alinhamento da pesquisa do Mestrado em Design do 
Programa de Pós-Graduação em Design (PPGDG) da Universidade Federal do Maranhão – UFMA. 
Trata-se da sustentabilidade para a ordem econômica no âmbito do Projeto de Design de Interiores, 
a qual relaciona-se a manutenção da vida na terra, e propõe a inserção de novas visões no consumo 
de bens materiais. Segundo Sudjic (2010, p. 5), “nunca possuímos tantas coisas como hoje, mesmo 
que as utilizemos cada vez menos. As casas em que passamos tão pouco tempo são repletas de 
objetos”. Assim, na economia mundial dominante, persiste ainda um modelo desequilibrado entre o 
bem-estar social e o desejo de possuir produtos materiais, colocando em vidência, portanto, os 
limites do planeta com o uso sem controle das riquezas naturais (MANZINI, 2008; SORRENTO, 
2012). No transcorrer das preocupações ambientais, na década de 70, após a origem do conceito de 
sustentabilidade, a ideia de desenvolvimento sustentável vem sendo utilizada como mensageira de 
uma visão inovadora para a sociedade, a partir do equilíbrio entre o crescimento econômico, a 
preocupação com o meio ambiente e com diversas questões sociais (DIAS, 2017). Logo, o conceito 
de desenvolvimento sustentável refere-se a um desenvolvimento que atende às necessidades atuais 
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades, e 
compreende o equilíbrio entre as dimensões econômica, social e ambiental (BRUNDTLAND, 1987; 
AGENDA 21, 2002). No Brasil, com o uso e descarte de produtos fabricados pelas indústrias, são 
produzidos 76 milhões de toneladas de lixo por ano (LOSCHIAVO DOS SANTOS, 2014), como 
consequência, observa-se que as demandas na espera global por recursos são elevadas e crescem 
constantemente ainda sem controle. Dito isto, a busca pela inovação e sustentabilidade também tem 
ganhado espaço nas metodologias do Design (PENIN, 2006), compreendendo que o direcionamento 
sustentável deve ser considerado desde a fase de projeto até sua execução (SORRENTO, 2012). 
Nas áreas do Design, encontra-se o Design de Interiores, que retrata aspectos da vida em sociedade 
por meio da cultura material1 de produtos (LIMA, 2018). Esse profissional é responsável pela
implementação e planejamento do uso dos espaços internos, demandando a utilização de diversos 
materiais, serviços, equipamentos, entre outros, que são condicionados aos recursos naturais, 
acarretando concomitantemente potenciais danos ambientais. Além disso, a atividade é responsável 
por impactos na vida das pessoas, pois boa parte do tempo vivemos dentro de espaços internos. 
Deste modo, um projeto pode contribuir para o uso contínuo de produtos e materiais (consciência 
ambiental) ou para o rápido descarte dos mesmos. O papel dos Designers, entre eles os Designers 
de Interiores, está relacionado ao desenvolvimento de projetos ambientalmente, socialmente e 
economicamente sustentáveis, buscando, também, a minimização de impactos de suas ações na 
natureza. Contudo, aspectos das dimensões da sustentabilidade no projeto de Design de Interiores é 
pouco abordado na literatura (LIMA, 2018), levantando-se assim o seguinte problema de pesquisa: 
Qual o potencial que práticas de Design de Interiores possuem em contribuir na dimensão econômica 
da sustentabilidade no processo de desenvolvimento de projeto? A partir da questão apontada 
acima, é definido como objetivo deste estudo identificar como o design de interiores contribui na 
dimensão econômica da sustentabilidade dentro do Processo de Desenvolvimento do Projeto de 
Interiores – PDPI, com o intuito de fortalecer a economia local no uso e reuso de matérias-primas, 
promover o direcionamento de usuários de espaços para a qualidade de vida e preservação do meio 
ambiente. Como objetivos específicos, se destacam a compreensão do processo metodológico e 
levantamento de métodos estratégicos relacionados aos princípios da dimensão economia da 
sustentabilidade no PDPI, contribuindo para a redução de impactos ambientais e, a partir da literatura 
existente e investigação nas práticas do Design de Interiores, propor recomendações no PDPI que 
possam auxiliar na efetivação da dimensão econômica da sustentabilidade (desenvolvimento 
sustentável) junto aos projetistas e usuários de espaços. A motivação da problemática em questão 
surgiu do campo de atual profissional de um dos autores do presente estudo, além de inquietações 
relacionadas ao desenvolvimento da economia local (geração de renda) e sustentabilidade nas 
práticas do Design. Portanto, o tema em questão é importante pois, quando planeja-se espaços 
internos, deve-se pensar além dos requisitos de tendências estéticas e desejos das pessoas, como o 
PDPI, de forma direta ou indireta, afeta as dimensões da sustentabilidade. A fim de orientar 
metodologicamente o estudo (FONSECA, 2002), que é de natureza aplica, almeja-se gerar 

1 Cultura material: entendimento dos artefatos que produzimos e consumimos, bem como a maneira em que estes se 
encaixam em sistemas simbólicos e ideológicos (DENIS, 2009). 
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conhecimentos para a solução do problema (GERHARDT e SILVEIRA, 2009). E, tendo-se os 
objetivos propostos, que se caracterizam como exploratórios, busca-se maior familiaridade com o 
tema, realizando: (i) levantamento bibliográfico; (ii) entrevistas e (iii) análises (GIL, 2007). Quanto aos 
procedimentos da pesquisa, que se caracteriza como estudo de campo e caso, pretende-se coletar 
dados junto aos profissionais da área e entender o objeto de estudo, o compreendendo de modo 
amplo e detalhado (GERHARDT e SILVEIRA, 2009; YIN, 2001). A pesquisa de campo será 
direcionada ao grupo de profissionais designers e arquitetos que atuam na área de Design de 
Interiores na região de São Luís e estão cadastrados no Grupo Maranhense de Decoração2, que
representa uma das principais instituições associadas aos profissionais e empresas atuantes no 
seguimento do planejamento de interiores. No direcionamento metodológico, a pesquisa irá se 
fundamentar nos conceitos da sustentabilidade (desenvolvimento sustentável e econômica 
sustentável); métodos projetuais sustentáveis; PDPI (práticas no design de interiores sustentável e 
habitações sustentáveis). As teorias de bases da pesquisa, que a priori estão na fase inicial, 
fundamenta-se por meio da exploração do cenário da sustentabilidade atual e da dimensão 
econômica da sustentabilidade, apresentando como principais autores: Manzini e Vezzoli (2011), 
Vezzoli (2010), Papanek (1971), Kazazian (2005). Quanto ao designer no planejamento e 
desenvolvimento projetual, as principais consultas serão baseadas nos autores: Lobach (2001), 
Norman (2008), Baxter (1998), Papanek (1995). No que diz respeito às práticas sustentáveis no 
PDPI:  Moxon (2012), Mancuso (2012), Kazazian (2005), entre outros. Segundo Vezzoli (2010), o 
desenvolvimento da economia é essencial para a sustentabilidade, pois com a redução do consumo 
de bens materiais, do descarte, o crescimento econômico deixa de ser visto como objetivo principal e 
final. Por conseguinte, critérios para o âmbito do Designer foram desenvolvidos como pontos iniciais 
para que se possa efetivar a sustentabilidade econômica: (a) promover a economia local; (b) 
fortalecer e valorizar recursos materiais locais; (c) promover as organizações em rede; (d) valorizar e 
reintegrar resíduos (VEZZOLI, 2018). Logo, para Zmyslowski (2009) um bom projeto deve considerar 
em seu escopo a percepção ambiental, a sensibilização e a conscientização da sustentabilidade. 
Portanto, com os resultados da pesquisa pretende-se contribuir identificando princípios que 
viabilizem PDPI sob a ótica do Design para a Sustentabilidade, contribuindo para o direcionamento 
de usuários de interiores na percepção ambiental e desenvolvimento da econômica local. Tais 
contribuições poderão permitir o estabelecimento de métodos, critérios e ferramentas de suporte ao 
PDPI, bem como a melhor compreensão da inter-relação das dimensões da sustentabilidade no 
âmbito da atuação do profissional Designer de Interiores. 
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RESUMO 

O resumo aqui apresentado traz informações sobre a pesquisa de mestrado, cuja o enfoque é 
analisar a incorporação de um resíduo denominado taquipé, em massa cerâmica. Essa 
incorporação é praticada pelo grupo de cinco artesãs denominada de Anas das Louças.  No 
entanto o emprego desse resíduo pelas artesãs, é empírico, onde estas utilizam o emprego do 
taquipé por punhado. Através de testes em laboratório pretende-se encontrar resultados e, a 
partir das análises, identificar uma medida-padrão que possa beneficiar a utilização do resíduo. 
Através da prática do design colaborativo, bem como os estudos produzidos em laboratório 
esta proposta de pesquisa almeja oportunizar o desenvolvimento científico através dos 
estudos em materiais e design, para além, cooperar na qualidade das práticas produtivas 
artesanais, interligando o fator da inovação e qualidade. 

Palavra-chave: Design, Materiais, Artesanato, Design Colaborativo 

ABSTRACT 

The abstract presented here provides information about the master's research, whose focus is 
to analyze the incorporation of a residue called tachipé, in ceramic mass. This incorporation is 
practiced by the group of five artisans called Anas das Louças. Nevertheless the use of this 
residue by the artisans, is empirical, where these use the tachipé by hand. Through laboratory 
tests we intend to find results and, from the analyzes, identify a standard measure that can 
benefit the use of the residue. Through the practice of collaborative design, as well as the 
studies produced in the laboratory, this research proposal aims to promote scientific 
development through studies in materials and design, in addition to cooperate in the quality of 
artisanal productive practices, interlinking the factor of innovation and quality. 

Keywords: Design, Materials, Crafts, Collaborative Design 

O tema da produção artesanal desperta interesse de pesquisadores diversos onde o 
aprofundamento dessas investigações, podem contribuir em vários aspectos para a valorização das 
práticas tradicionais. Vicente, Frazão e Silva (2012) afirmam que essa abordagem expõe o potencial 
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do design dentro da relação sociedade, cultura e ambiente e a responsabilidade em promover 
consciências de consumo e produções sustentáveis. Nestes termos, ampliam-se os estudos acerca 
da relação entre design, produção artesanal e materiais, buscando conhecer aspectos positivos, 
relativos a essa interação. Sendo assim, estudiosos do design, como Thackara (2008), Manzini 
(2008), Gaudio (2012), entre outros, ressaltam o respeito ao homem que, como sujeito social, deve 
também ser levado em consideração, deve participar dos processos, das decisões, das escolhas, 
favorecendo a inclusão socioeconômica, o bem-estar e o desenvolvimento sustentável. Pensar em 
um produto artesanal, não é apenas torná-lo contemplativo ou explorar sua funcionalidade, é, sim, 
pensar nos processos e nas mãos que o constroem. Nesse sentido, a perspectiva de estudo, 
atualmente desenvolvida no mestrado acadêmico em design, volta-se para a produção artesanal em 
cerâmica no estado do Maranhão, evidenciando o uso de um material regional, empregado em 
constituição à massa cerâmica, conhecido como taquipé que é um “produto resultante da queima da 
casca da árvore homônima, depois de pilada” (NORONHA et al., 2017, p. 35). 

A prática da inserção da cinza do taquipé na massa cerâmica já é considerada tradicional no 
agrupamento artesanal denominado de “Anas das Louças” em Porto do Nascimento, localidade 
próxima ao município de Mirinzal que por sua vez fica a 170 km do terminal hidroviário do Cujupe em 
São Luis - MA. Segundo Guimarães et al. (2016, p. 3774), o grupo denominado de “[...] Anas das 
Louças, como são conhecidas, é formado por cinco mulheres da mesma família, todas chamadas 
Anas, que possuem reconhecimento nacional [...]” e que desenvolvem peças cerâmicas com etapas 
artesanais de produção. Sobre o compósito, Noronha et. al. (2017, p. 37) afirma que, “a proporção do 
quanto de taquipé será adicionado ao barro é empírica, pelo “costume”, [...], sendo adicionados 
alguns punhados a uma bacia cheia de barro.” Tal fato instiga a necessidade da aproximação entre 
ciência e prática cotidiana, tradicional. Santos, et. al. (2016, p. 103) afirma que as esferas do design 
e artesanato se aproximam e a colaboração entre seus atores considera que o conhecimento 
tradicional, constituído pelo saber-fazer, coexiste com o conhecimento técnico especializado, 
representado pelas capacidades do design. Portanto, esta pesquisa pretende, também, promover o 
desenvolvimento do trabalho dessas artesãs, através da elaboração de medidas-padrão, de acordo 
com os melhores resultados de proporções, que possivelmente serão encontrados, pelos testes e 
análises em laboratório. 

O objetivo principal do trabalho é analisar a incorporação do resíduo de taquipé na massa 
cerâmica, verificando propriedades e características técnicas, promovendo possibilidades de 
melhorias no fazer artesanal em cerâmica da baixada maranhense, gerando conhecimento científico 
e favorecendo a qualidade e a inovação no uso dos recursos locais. Os objetivos específicos visão, 
analisar os processos de aquisição, beneficiamento e variação desse compósito; compreender as 
relações envolvidas nas práticas artesanais das Anas das Louças, evidenciando o uso do taquipé; 
averiguar atributos técnicos do compósito; caracterizar as propriedades da adesão do material à 
massa cerâmica. 

Os procedimentos metodológicos que apoiarão a pesquisa aqui apresentada, serão divididos 
em duas fases. A primeira, com abordagem qualitativa e descritiva, pretende, com a pesquisa de 
campo, aproximar o conhecimento sobre questões referentes as experiências apreendidas, ao longo 
do tempo, pelas artesãs, através dos processos artesanais e tradicionais de produção em cerâmica, 
envolvendo a incorporação do taquipé. Nesta fase o método da história oral auxiliará no 
entendimento de temas inerentes a esses aspectos, tais como o material, a cadeia produtiva, 
sustentabilidade, historicidade, cosmologias, significados e identidade. Neste sentido, serão 
empregados os gêneros operacionais da história oral temática e da tradição oral. A segunda fase da 
pesquisa envolve abordagem quantitativa e experimental, cujo o objetivo é analisar o compósito 
cerâmico - argila úmida com adição das cinzas do taquipé – e a partir dos resultados, efetivar 
possibilidades propositivas de uma medida-padrão em relação a quantidade de taquipé a ser 
incorporado ao barro. Nesta fase, serão produzidos em laboratório, corpos-de-prova e estes serão 
submetidos às técnicas de caracterização das propriedades tecnológicas como, a Retração Linear 
(RL), que analisa a capacidade dos corpos cerâmicos, sofrerem redução pós-secagem e queima 
devida a eliminação de água e matéria orgânica. Absorção de Água (AA), quantidade de água capaz 
de preencher os poros existentes no material, Densidade Aparente (DA), razão entre a massa do 
corpo-de-prova queimado e o seu volume, Porosidade Aparente (PA) e Perda ao Fogo (PF). As 
diversas etapas da pesquisa, contarão com a observação sistemática e o registro dos dados e 
informações, através do caderno de campo e do registro fotográfico. 
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O design precisa atuar de forma colaborativa junto aos outros atores inseridos no processo. 
A visão da atuação do design requer um novo posicionamento, onde o designer não se encontra 
mais no centro dos processos, ou seja, ele deve se mover “do centro dos processos para o meio 
deles [...]” (NORONHA, 2002).  Sabe-se que a produção artesanal é uma atividade humana histórica 
que preserva aspectos culturais de vários povos e comunidades. Tendo em vista esse aspecto, 
profissionais como o designer devem desempenhar com atenção suas contribuições, de forma a 
respeitar os saberes dos grupos artesanais, sendo eles tradicionais ou não. Quando se fala em 
artesanato, muito do que hoje está sendo recuperado é tocado pela mão do designer. Trata-se de um 
trabalho que redescobre o antigo fazer artesanal e o orienta, sem ferir em sua expressão original. 
(SANTOS et al., 2012). O processo da produção artesanal apresenta uma clara importância no 
contexto em que ela é vivida e exercida, recebendo influências acerca do momento e da cultura.  
Martins (2013), afirma que o sinal dessa concepção, revela um produto artesanal que contribui não 
só para a compreensão de ser/estar cultural, mas, sobretudo do ponto de vista de uma estética que 
capta as mudanças de seu tempo e as práticas vigentes. Sabe-se que as práticas artesanais 
envolvem ilimitadas possibilidades de criação de peças com os mais variados materiais existentes, 
porém a cerâmica se caracteriza por ser um forte setor a ser empreendido na produção artesanal. 
Em busca da valorização, permanência e perpetuação das práticas tradicionais do trabalho 
artesanal, a pesquisa em design e materiais, associada à cerâmica, contribui de forma significativa 
nesse processo. O aporte do design pode ser entendido nessa questão, onde a busca por agregar 
valor a produtos, fortalecendo e estimulando a identidade local, é um forte impulsionador do 
investimento em design (KRUCKEN, 2009). 

Na atualidade, os materiais cerâmicos são empreendidos em múltiplos processos produtivos 
no setor das grandes indústrias, a exemplo da construção civil, das indústrias de revestimentos 
cerâmicos e decoração, dentre outras esferas industriais que produzem, utilizando a cerâmica como 
um dos elementos principais. No entanto, a produção cerâmica artesanal ainda é um forte setor e 
que ainda não submergiu aos atualizados processos de produção, pelo contrário, só evoluciona de 
forma a agregar importância ao modo como hoje o trabalho é realizado. O trabalho artesanal em 
cerâmica e evidenciado pelo forte conhecimento do saber tradicional, presente em diversas 
localidades étnicas brasileiras que continuam seus processos, pautado na transmissão das 
experiências, percebido na própria história e das práticas que as identificam. (CESTARI, 2014). Esse 
fator é percebido no trabalho das Anas das Louças, pois elas produzem louças cerâmicas a partir do 
barro e de maneira manual em sua totalidade. A atuação das atividades está centrada no município 
de Mirinzal - MA, especificamente no povoado denominado Porto dos Nascimentos, onde residem. 
Assim como em outras localidades de produção cerâmica, a produção em Porto dos Nascimentos 
depende de etapas específicas. Primeiramente precisa-se aguardar a período do ano mais favorável 
para o resgate da argila, que geralmente está localizada nas regiões alagadas. Quando essas 
regiões secam, as artesãs possuem a oportunidade de coletar o barro. Todo o processo de 
beneficiamento é realizado e as etapas seguintes configurasse na limpeza, descanso, modelagem, 
acabamento, polimento, secagem, esquente, queima, impermeabilização e comercialização das 
peças. 

A aquisição da cinza do taquipé possui também seu processo-beneficiamento. Primeiramente 
ocorre a escolha e retirada da árvore, período de descanso, coleta e queima das cascas, processo 
de trituração e peneiramento para a conquista definitiva das cinzas. Nesse estágio passa para a 
inserção junto à argila e posteriores processos de produção supracitados a partir da modelagem. As 
Anas produzem em geral peças utilitárias, na maioria louças que podem ser levadas ao fogo, 
portanto, podem ser utilizadas no cozimento de alimentos. O livro Ciranda de Saberes: percursos 
cartográficos e práticas artesanais em Alcântara e na Baixada Maranhense1, retrata um panorama
geral acerca desses processos, promovendo como enfoque principal a troca de experiências dos 
saberes e fazeres entre diversos grupos e artesãos. 

A produção artesanal se destaca por ser um setor de grande importância para inúmeros 
indivíduos, espalhados pelos territórios. Cabe também ao design, o papel da integração dos 
conhecimentos, acerca desses dois campos, geradores de experiências. Este trabalho emprega sua 
atenção a esse fator, onde pesquisadores designers através da colaboração, buscarão o 

1 NORONHA, Raquel et al (Org.). Cirandas de Saberes: percursos cartográficos e práticas 
artesanais em Alcântara e na Baixada Maranhense. São Luis: Edufma, 2017. 136 p. 
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entendimento do fazer artesanal, procurando sempre respeitar e contribuir para sua permanência, 
perpetuação e ampliação. No artesanato maranhense a cerâmica é um ponto em evidência, pois 
vários são os polos e comunidades que desenvolvem suas práticas com esse material. Logo a 
valorização dos trabalhos realizados nos grupos artesanais, especialmente que trabalham com 
cerâmica, deve ser levada em consideração, tributando para o enriquecimento e efemeridade dessa 
atividade.  A pesquisa poderá trazer aspectos relevantes, gerando outras possibilidades à produção 
artesanal do produto cerâmico, onde a relação entre design e artesanato, as práticas dos atores 
envolvidos nos processos e os materiais, se configuram como um fator chave na pesquisa, 
oportunizando o desenvolvimento científico, através dos estudos em materiais e design, para além, 
cooperar na qualidade das práticas produtivas artesanais, interligando o fator da inovação, qualidade, 
território e sustentabilidade. 
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RESUMO 

A Presente pesquisa tem como objetivo principal compreender o processo de 
desenvolvimento do Design de base popular (DBP) por vendedores ambulantes. Como foram 
desenvolvidos e que preocupações evidenciaram os aspectos relativos ao uso, com objetivo 
de compreender seu funcionamento e uso para a implementação de recomendações de 
melhoria. Visando maior eficiência e, ainda, a melhoria das atividades dos usuários, 
fornecendo melhores possibilidades ao seu sustento econômico. 

Palavra-chave: Design, Base Popular, Vendedores Ambulantes 

ABSTRACT 

The present research has as main objective to understand the process of development of the 
Design of popular Base (DBP) by street vendors. How they were developed and what 
concerns evidenced the aspects related to the use, in order to understand its operation and 
use for the implementation of improvement recommendations. Aiming for greater efficiency 
and, also, the improvement of the activities of the users, providing better possibilities to their 
economic sustenance. 

Keywords: Design, Popular Base, Street Vendors 
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE (2018) relata que a taxa de 
desocupação no Brasil caiu para 11,9% no terceiro trimestre de 2018, encerrado em setembro. O 
que fez com que que essa taxa tivesse uma queda em 2018 foi o aumento da informalidade e com 
o crescimento de trabalhadores por “conta própria”, bem como o número significativo de 
trabalhadores ambulantes tanto fixo como móveis, que fazem/projetam seus produtos para obter 
seu sustento e tentar uma alternativa de renda por não encontrarem emprego. Nesse sentido de 
“projetar” sem o conhecimento técnico para tal, temos segundo Valese (2007) o Design Popular, 
que abrange planejamento, configuração, intenção e propósito, buscando o atender às 
necessidades imediatas de uma única pessoa ou de um grupo. Dessa forma, o termo design não se 
aplica somente a projetos que são desenvolvidos através do conhecimento erudito, mas também 
pode ser utilizado para designar uma produção artesanal ou semi-industrial de artefatos que foram 
configurados de forma a atender às necessidades específicas de um indivíduo, grupo ou 
comunidade. Estudando essas formas de produção, segundo Ibarra (2014) podemos adquirir um 
grande repertório de possibilidades no que diz respeito ao reuso de matérias e às transformações 
de objetos produzidos em série, podemos aprender com expressam identidade. Em contrapartida o 
design quanto academia pode ter uma troca de conhecimentos no que diz respeito a sugestões de 
melhoria desses artefatos, pois esses trabalhadores informais, no caso os vendedores ambulantes, 
desenvolve os próprios artefatos, o que sem um conhecimento técnico para tal o que pode 
ocasionar em determinadas situações, riscos acidentais ou desdobramentos indesejáveis durante 
seu uso. Desta forma, a presente pesquisa surgiu do intesesse em compreender o Design de Base 
Popular (DBP), termo adotado nesta pesquisa para fazer referência ao desenvolvimento de 
artefatos que são produzidos e pensados por pessoas que não possuem conhecimentos formais na 
área do design, porém que projetam seus produtos atravéz de conhecimento empírico para obter 
seu sustento diário. Neste sentido a pesquisa objetiva compreender o processo de desenvolvimento 
do DBP e sua relação com a função prática (de uso), desta forma otimizando o seu uso e 
consequentemente, maior mobilidade socioeconômica aos vendedores ambulantes móveis. E para 
cumprir com esse objetivo, pretende-se mapear e registrar a existência de DBP em praças/feiras 
em São Luís-MA; realizar levantamento por tipificação quanto à aplicabilidade e formas de 
uso;  avaliar o DBP encontrado por condições de funcionamento; levantar a forma como o DBP 
foram gerados e quais “métodos/processos” (consciente ou não) foram empregados; para com isso 
gerar recomendações de melhoria (feedbacks projetuais) como requisitos de cumprimento à função 
prática (de uso). Com isso a presente pesquisa pode ser tipificada como descritiva, pois envolve 
desde levantamento bibliográfico, observações, entrevistas, mapeamento, levantamento técnico, 
entre outras ferramentas, até a análise de exemplos que estimulem a compreensão. Ainda é 
definida como exploratória, uma vez que, tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses (GIL, 2007). Quanto aos 
procedimentos é classificada como pesquisa de campo, onde se realiza a coleta de dados junto às 
pessoas, em praças/feiras em São Luís-MA;  e como estudo de caso, onde procura compreender 
como é o mundo do ponto de vista dos vendedores ambulantes (FONSECA, 2002). Para entender 
melhor a pesquisa buscou-se dados e pesquisas relacionadas ao tema; como dados observa-se 
que segundo o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo, a quantidade de 
trabalhadores por conta própria cresceram 2,2%, alcançando 23,6 milhões de pessoas (IBGE, 
2018). Com isso a taxa de desocupação vem em processo de queda e essa tendência é em função 
da entrada de pessoas trabalhando na informalidade, onde encontra-se o vendedor ambulante. E 
neste contexto da informalidade, existem algumas pesquisas sobre artefatos produzidos por 
populares, a sua maioria inserida em comunidades carentes, trazem consigo valores simbólicos 
individuais e coletivos advindos de determinados territórios geográficos e sociais. Valese (2007) 
descreve que o Design popular abrange planejamento, configuração, intenção e propósito, 
buscando o atender às necessidades imediatas de uma única pessoa ou de um grupo de pessoas 
(comunidade). No design, em termos gerais, pode-se ver nos últimos anos um ressurgimento do 
interesse pelos objetos que nascem na rua, que são utilizados como meio de vida, feitos por 
vendedores ambulantes, por moradores de rua, ou por qualquer outra pessoa a partir da 
espontaneidade. Esta produção artesanal, ou artesanato, segundo Martins (1978), se refere ao 
regime de trabalho caracterizado pelas técnicas do artesão e pelo amplo uso das mãos, por vezes 
com o auxílio de ferramentas simples. Segundo Valese (2007), os artefatos produzidos por design
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popular seguem normalmente duas categorias, fixos e móveis,  os artefatos fixos mais comuns são 
as bancas de expositores feitas com sarrafos de madeira e pés articulados por parafusos e quanto 
a artefatos móveis “são confeccionados para uso em movimento, com o objetivo de oferecer 
serviços ou produtos aos clientes/consumidores” (VALESE, 2007, p.30) O Design popular, 
normalmente, é produzido por trabalhadores informais, por meio do seu conhecimento empírico, 
para, de alguma forma, suprir suas necessidades sócio econômicas traduzidas em um produto de 
certa maneira adequado ao seu contexto de uso. Segundo Blouferur (2006) independente do seu 
teor industrial, visto diversos conceitos e proposições, design é uma área de conhecimento, é uma 
atividade de grande importância social. Desta forma o presente estudo visa como resultado 
esperado aprofundar os conhecimentos em relação ao DBP, evidenciando sua importância tanto no 
âmbito econômico, relativo às taxas do trabalho informal crescentes no Brasil segundo o IBGE, 
como na possibilidade de uma maior compreensão no que diz respeito ao Design e suas múltiplas 
áreas de abrangência, onde a troca de conhecimento entre o popular e a academia podem gerar 
benefícios para ambos os lados, evidenciando as melhorias na função prática do DBP e 
consequentemente uma melhor renda para esses trabalhadores.  
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