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DESIGN NO BRASIL: 
QUANTIFICAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃOEI

XO
1



A Estética de Vitalino: um estudo sobre os 
suvenires artesanais do Alto do Moura através da 
dimensão semiótica do design
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27/10
Ana Carolina de Moraes Andrade Barbosa, Raquel 
Gomes Noronha, Virginia Pereira Cavalcanti

Análise da produção acadêmica brasileira sobre 
tipografia: um levantamento no Banco de Teses e 
Dissertações da CAPES

Características e práticas pedagógicas no ensino 
superior em Design

Caracterização do livro ilustrado contemporâneo 
na pesquisa brasileira: uma revisão integrativa

Conceitos contemporâneos de qualidade para 
cursos de design: análise baseada em 
quatro visões

sala 101 [ESPM]

Maíra Woloszyn, Berenice Santos Gonçalves

Matheus Charles Damásio, Isadora Burmeister 
Dickie, Haro Ristow Wippel Schulenburg

Isadora Clemente Filgueira de Menezes, Eduardo 
Antonio Barbosa de Moura Souza

Marcelo Silva Pinto, Sandra Ribeiro Cameira, Diego 
Luz de Carvalho, Andre Leme Fleury

resumo 
pág 035

vídeo

resumo 
pág 035

vídeo

resumo
pág 036

vídeo

resumo
pág 036

vídeo

resumo
pág 037

vídeo

14h - 
15h30

https://youtu.be/i_4TIEgKct4
https://youtu.be/6NSY_Cry3qw
http://www.youtube.com/watch?v=pT3iV4TE620
https://youtu.be/mVWbEOzKDWA
https://youtu.be/tdMqCwxq1GQ


DESIGN: 
HISTÓRIA E 
TEORIA

EIX
O2



A dimensão semântica da configuração do livro

O design e a ilustração psicodélica na indústria 
fonográfica: um estudo a partir da capa do disco O 
Jardim Elétrico (1971)

A gramática do livro-álbum

O curso Técnico de Desenho Industrial do CEFET-
PR: Contexto de criação, desafios e objetivos.
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Revista da Cidade: representações gráficas de 
identidade brasileira nas capas (1926-1930)

Pintores de letreiramentos públicos no Rio de 
Janeiro (1860-1910)

‘Esquece revistinha, isso é livro’: os primeiros livros 
em quadrinhos de Corto Maltese no Brasil.

O conceito de correspondência do antropólogo Tim 
Ingold na prática e pesquisa em design

UFPR 1975-1979: saberes, práticas e 
sociabilidades da primeira turma de comunicação 
visual e desenho industrial no campus Reitoria

Conversas com pedras: Repensando o campo do 
design a partir das coisas

27/10

sala 103

Gabriela Araujo Ferraz Oliveira

André Matias Carneiro, Maria Regina Álvares 
Correia Dias

Daniela Gutfreund, Clice de Toledo Sanjar Mazzilli

Ana Carolina Martins Pinheiro, Marcos da 
Costa Braga

Leonardo Coelho Siqueira, Marcos da Costa Braga

Vinicius Freitas da Silva Guimarães

Gabriel Luiz Maia Nascimento

Maria Cristina Ibarra Hernandez

Alexandre Antonio de Oliveira, Ronaldo de 
Oliveira Corrêa

Marina Sirito de Vives Carneiro, Barbara 
Peccei Szaniecki

sala 102 [ESPM]

[ESPM]

resumo
pág 037

resumo 
pág 038

resumo 
pág 038

resumo
pág 039

resumo 
pág 040

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

resumo 
pág 040

resumo
pág 041

resumo 
pág 041

resumo
pág 042

resumo 
pág 042

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

14h - 
15h30

https://youtu.be/-iHTUbgc1f8
https://youtu.be/X9pXrytu7ao
https://www.youtube.com/watch?v=r7VlhcNl9fw
https://youtu.be/yTwyAL1A7VE
https://youtu.be/jqMSKRjwLiI
https://m.youtube.com/watch?v=c5wGjvXjL4k
https://www.youtube.com/watch?v=zj1HwXuNxtc
https://youtu.be/2LgOfTzOqa8
https://youtu.be/QEpfYOmdMcI
https://www.youtube.com/watch?v=Ug4eQcPu7Xs


A mercadoria do modo de produção capitalista e o 
objeto da produção simbólica do campo do Design. 
Relação entre sociedade e espaço social singular

A epoché da epoché: reflexões acerca de uma 
redução fenomenológica no campo do design

Brasil Export 72: um caminho para entender a 
relação entre design e indústria no Brasil

A primeira Bienal Internacional de Desenho 
Industrial no Brasil em 1968: didática e crítica da 
profissão de design moderno em exposição
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Sérgio Kehl: pioneiro no ensino de ergonomia e de 
projeto do produto no Brasil

Currículos mínimos de Desenho Industrial e os 
reflexos do campo brasileiro de design de 
1960 a 1989

O prazer como instrumento artístico em 
William Morris

Ponto, linha e campo: três modos de ver o 
campo do design

Design, obsolescência programada e ética.

Moda de luxo, desfiles de moda e a capitalização 
do ‘gênio criador’

Trabalho digno, dimensão civil do projeto e pesqui-
sa histórica no Brasil: a sessão Design, Designers e 
Utopia do 1º P&D Design 94

27/10

16h - 
17h30

14h - 
15h30

sala 102

Marcelo Vianna Lacerda de Almeida

Marcos Paulo do Nascimento Pereira, Marcos 
da Costa Braga

Rafael Amato Bruno de Lima

Clara de Souza Rocha Meliande

Eduardo Camillo Kasparevicis Ferreira, Marcos da 
Costa Braga

Eduardo Camillo Kasparevicis Ferreira, Marcos da 
Costa Braga

Valter Vinícius Lima de Sousa Costa, Daniel 
Bittencourt Portugal

Felipe Kaizer Santos

Ana Paula Zarur de Andrade Silva e Salz

Joana Martins Contino

Gustavo Cossio, André Luiz Carvalho Cardoso, Rita 
Assoreira Almendra

sala 104 [ESPM]

[ESPM]

resumo
pág 043

resumo
pág 043

resumo
pág 044

resumo
pág 044

resumo
pág 045

resumo
pág 045

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

resumo
pág 046

resumo
pág 046

resumo
pág 047

resumo
pág 047

resumo
pág 048

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

https://youtu.be/pK5LAqVwIAU
https://www.youtube.com/watch?v=_7rw-nXz480
https://www.youtube.com/watch?v=Z3zULGc9HZE
https://youtu.be/Ykc-ZjEPFIo
https://youtu.be/HVyGIz28iL4
https://youtu.be/BJtiytYqV5I
https://youtu.be/skHHPMa9XsU
https://youtu.be/4S9CdDuZcq8
https://www.youtube.com/watch?v=-ZB2gl3DJpM
https://youtu.be/YHi5OeTZwzo
https://youtu.be/tVmwbJKKaFQ


Mitologias do design Brasileiro: o caso da 
Goyana S.A.

Hermenêutica da criatividade: o modelo de 
Csikszentmihalyi

Geneal: nostalgia e imaginário carioca no branding 
de um cachorro-quente

Processo criativo e linguagem visual do trabalho 
gráfico da Emilie Chamie
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O mobiliário da Pinacoteca do Estado de São 
Paulo. Design, identidade e contexto.

Clara Porset, Anni Albers e Lina Bo Bardi: o design 
moderno no continente americano a partir de 
deslocamentos e circulação de designers mulheres

Perspectivas da experimentação no design e a 
proposta de uma postura experimental

Fatos e Artefatos: o botton como objeto de 
memória gráfica

O Fundo do CNRC e a História Cultural do Design: 
aproximações e perspectivas de preservação

Design, história e higiene menstrual nos anúncios 
da marca Camelia (1930 -1933)

Juventude “transada” nas capas da Pop, primeira 
revista jovem do Brasil (anos 1970)

27/10

sala 104

Gerson de Azevedo Lessa

Adailton Laporte de Alencar, José Carlos Gomes 
Marçal Filho

Isabella Vicente Perrotta, Mirella De Menezes 
Migliari

Rita Sepulveda de Faria, Marcos da Costa Braga

Fernando de Oliveira Linhares, Cyntia Santos 
Malaguti de Sousa

Fernanda de Souza Quintão

Ana Maria Copetti Maccagnan, Guilherme Englert 
Corrêa Meyer

Wilker César Costa de Souza, Renata 
Amorim Cadena

Eduardo Augusto Costa

Fernanda Luiz Magalhães

Maureen Schaefer França

sala 103 [ESPM]

[ESPM]

resumo
pág 048

resumo
pág 049

resumo
pág 049

resumo
pág 050

resumo
pág 050

resumo
pág 051

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

resumo
pág 051

resumo
pág 052

resumo
pág 052

resumo
pág 053

resumo
pág 053

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

16h - 
17h30

https://youtu.be/btQgqo7jc0s
https://youtu.be/a_U-D1JP20g
https://www.youtube.com/watch?v=ZXixTSX9TJw
https://youtu.be/zAVTmkcIeBE
https://drive.google.com/file/d/1dtFK2sd9cqSuvETmp4_490G42x-EXMFu/view?usp=sharing
https://youtu.be/A0VM9-Q0otg
https://www.youtube.com/watch?v=pm1H6xngjf4
https://youtu.be/cOM7lboreb0
https://youtu.be/B3myg2LD5nA
https://youtu.be/AW-_1idRq30
https://www.youtube.com/watch?v=9E8rpRJa2FY


DESIGN E 
TECNOLOGIA

EIXO3



Acessibilidade digital do canal de governança 
pública ‘Central 156’ de Curitiba, Brasil

Análise de dados qualitativos através de 
entrevistas semi-estruturadas com foco em 
fibromialgia

Contribuições para o desenvolvimento de projeto 
de sutiã para mulheres no climatério

“A realidade nem sempre é frustrante”: Alinhando 
os modelos mentais dos usuários com as 
reais capacidades com as reais capacidade de 
Assistentes de Voz (AVs)
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Implementação da Acessibilidade Digital: 
benefícios, dificuldades e consequências - uma 
revisão de literatura

Destrinchando fake news: um website para educar 
na identificação de notícias falsas

A evolução das técnicas de fabricação e sua 
importância para o Design

Método para análise de gestos interativos 
freehand, aplicado a diferentes culturas

Análise nas fachadas cinética e dinâmica: um 
estudo de design sobre técnicas e modelos 
conceituais

Usabilidade e serviços públicos digitais: 
encontrabilidade das informações sobre registro 
de marca no portal do INPI

A influência das características das tampas de 
rosca na transmissão de força pelo usuário: um 
estudo com garrafas para água

27/10

sala 105

Eunice Liu, Keiko Veronica Ono Fonseca, Nadia 
Kozievitch, Lukas Wesley Cascione

Anna Carolina de Souza Barreto, Katia 
Broeto Miller

Cássia Matveichuk Chernev, Iara 
Sousa Castro

Isabela Canellas da Motta, Maria Manuela Rupp 
Quaresma

Rafaela dos Santos Borges, Claudia Rocha 
Mourthé, Claudia Mont’ Alvão

Daniel Rosso, Fabiana Oliveira Heinrich

Orlando Gama da Silva Junior, Anderson 
Antonio Horta

Inaldo Azevedo Maia Filho, Sydney Fernandes 
de Freitas

Hilma de Oliveira Santos Ferreira, Amilton Jose 
Vieira de Arruda, Max lira Véras Xavier 
de Andrade

Natália Calandrini de Azevedo Ferreira, Edson 
Rufino de Souza, Patrícia Peralta

Livia Flavia de Albuquerque Campos, Aline da 
Silva Vieira, Danielle Cristina dos Santos Pereira, 
Nathalia Luiza de Carvalho Campos

sala 105 [ESPM]

[ESPM]

resumo
pág 054

resumo
pág 054

resumo
pág 055

resumo
pág 055

resumo
pág 056

resumo
pág 056

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

resumo
pág 057

resumo
pág 057

resumo
pág 058

resumo
pág 058

resumo
pág 059

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

14h - 
15h30

16h - 
17h30

https://youtu.be/7PAyd-lj7jA
https://youtu.be/Nb1s4Y0NrOQ
https://youtu.be/VK-Q37cNvsI
https://youtu.be/rQRhnPFhE30
https://youtu.be/dIzDF2P_4bk
https://youtu.be/Dj6imwhsZfI
https://youtu.be/GCnjiFCV4EU
https://youtu.be/8DSDu6EsZec
https://youtu.be/3LbrvRmeCNQ
https://youtu.be/BTxjncMNZQs
https://youtu.be/eSpeZpSqYLk


Inovação no design de navegação para a 
mobilidade de pessoas com deficiência visual no 
Metrô de São Paulo

Design Thinking e Frevo: uso de abordagem de 
Design para a construção de site comemorativo 
dos 100 anos do Cariri Olindense durante 
pandemia do Coronavírus

Design centrado no usuário no desenvolvimento 
da plataforma online ‘Ensinativa’

A cultura e o artesanato boruca traduzidos em 
uma coleção de moda
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Tendências do estudo de transformação digital em 
uma análise bibliométrica

Configurações do livro digital: reflexões acerca do 
design editorial a partir da cultura de leitura em tela

Escalas em aquecimento: reflexões teóricas e 
projetuais sobre o design de uma visualização 
digital de dados de aquecimento global

O ambiente digital e a expografia: análise de 
conceitos para a exposição de acervos na internet

Visualizando a COVID-19 associada a outras 
variáveis: uma análise comparativa de ferramentas 
interativas

Tipografia para legendagem: um estudo sobre 
leiturabilidade e legibilidade à distância

28/10

sala 112

Jaldomir da Silva Filho, Denise Dantas

Luís Henrique Delgado Santos, Janaína Campos 
Branco

Matheus Charles Damásio, Isadora Burmeister 
Dickie, Haro Ristow Wippel Schulenburg

Gabriela Flores Nunes, Ana Paula Steigleder

Felipe Walcarenghi Marra, Dercio Santiago da Silva 
Jr, André Ribeiro de Oliveira

Germana Gonçalves de Araujo, Jeane de Santana, 
André Nunes de Azevedo, Ramon Silva Oliveira

Rodolfo Augusto de Araujo Almeida, Doris Clara 
Kosminsky

Renata Perim Albuquerque Lopes

Igor Falconieri Santiago, Doris Clara Kosminsky

Brenda Frielink, Claudio Henrique da Silva

sala 111 [ESPM]

[ESPM]

resumo
pág 059

resumo
pág 060

resumo
pág 060

resumo
pág 061

resumo
pág 061

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

resumo
pág 062

resumo
pág 062

resumo
pág 063

resumo
pág 063

resumo
pág 064

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

14h - 
15h30

https://youtu.be/QciNzke2y8I
https://www.youtube.com/watch?v=zz0H_SXN1uk
https://youtu.be/HEqyEkdbd40
https://youtu.be/EWs7ysjOsdM
https://youtu.be/_5UhMc-IpSM
https://www.youtube.com/watch?v=gbAVYK0cPTA
https://www.youtube.com/watch?v=PXkcXWnaqYU
https://youtu.be/RBiToSlJBxY
https://youtu.be/0iHXA-h2Yow
https://youtu.be/eMoj0N0EjzA


Desenvolvimento de máscara de proteção contra a 
COVID-19 utilizando manufatura aditiva

Design, Saúde e Engenharia: Desenvolvimento de 
um laringoscópio descartável com câmera
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Método do Mapeamento Prévio: o processo criativo 
do design na concepção de estratégias para a 
divulgação científica

Design e Território: casos e potencialidades de 
Indicação Geográfica no setor de Gemas e Joias

Materialidades do medo: compreendendo a 
estética da segurança pela antropologia dos 
materiais

Pensando a Análise de Protocolo, seus contextos 
e variações

28/10
Roberto Takao Yamaki, Jorge Roberto Lopes dos 
Santos, João Victor Azevedo de Menezes Correia 
de Melo, Aline Reis Kauffmann

Eugenio Andrés Díaz Merino, Diogo Pontes Costa, 
Cesar Nunes Giracca, Giselle Schmidt Alves 
Díaz Merino

Délcio Julião Emar de Almeida

Lorena Gomes Ribeiro de Oliveira, Rosângela 
Míriam Lemos Oliveira Mendonça, Eduardo 
Romeiro Filho

Christiano Hagemann Pozzer, Vinicius 
Gadis Ribeiro

Luciana Keller Ponce da Motta

sala 111 [ESPM]

resumo
pág 064

resumo
pág 065

resumo
pág 065

resumo
pág 066

resumo
pág 066

resumo
pág 067

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

16h - 
17h30

https://youtu.be/vZo6blcBJiA
https://youtu.be/I1Bx_sYH4uc
https://youtu.be/fdCIysBzJYk
https://youtu.be/ghjaDu0JGS4
https://youtu.be/5y_N71CtmzQ
https://youtu.be/U1Bq-C9391w


DESIGN E 
EDUCAÇÃO

EIXO4



A pedagogia crítica freireana como estratégia 
pedagógica nas ações extensionistas em design

Ensino remoto no âmbito de cursos de Design: 
percepção de professores

Aprendizado com base na experiência, um 
processo de de reflexão-na-ação

Estratégias criativas no ensino de Design durante 
a pandemia.
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Conexões entre design e educação para 
construção de consciência crítica

Experiências de orientação em projetos

Design como Programa estruturado de Extensão 
Universitária

Método de projeto no ensino de Design de 
Interiores e aspectos convergentes com o campo 
do Design: mapeamento do método de projeto nas 
IES brasileiras

Processo de design em práticas educativas: 
coautoria em experiências de aprendizagem

Processos lentos experimentais: estímulos à 
prática-reflexiva no ensino contemporâneo de 
design gráfico

27/10
Andre da Silva Coutinho, Barbara Jane Necyk

Inez Maria Leite da Silva, Kyara Thalita Rodrigues 
Duarte, Fernanda Teixeira Mendes Silva, Julyana 
Bastos Gomes

Bárbara Alves Betts, Rita Couto

Paola de Lima Vichy, Ligia Maria Sampaio 
de Medeiros

Ester Sabino Santos, Marisa Cobbe Maass

Márcia Luiza França da Silva, Fernando José da 
Silva, Jeanne de Jesus Rodrigues

João Lutz, Renata Vilanova

Gilberto Rangel de Oliveira, Gustavo William 
Parreira Medeiros, Nayra Nathiene Domingos 
da Silva

Luciana da Silva Bertoso, Priscila 
Zimermann Nardon

Ana Dias de Alencar, Barbara Jane Necyk

sala 106

sala 106

[ESPM]

[ESPM]

resumo
pág 067

resumo
pág 070

resumo
pág 068

resumo
pág 070

resumo
pág 068

resumo
pág 071

resumo
pág 069

resumo
pág 071

resumo
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resumo
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vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

14h - 
15h30

16h - 
17h30
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https://youtu.be/Lku8pecMuGQ
https://www.youtube.com/watch?v=0jG0wnvKMGY
https://youtu.be/hkYa7gJ08qw


Aplicação de tecnologias digitais na prática do 
ensino remoto: percepção de professores

Criação em moda: práticas e métodos em design 
para corpos plurais

As Edtechs brasileiras e os sistemas inteligentes 
autônomos: Seus produtos pensam em Design 
Centrado no Ser Humano?

Criação de livro ilustrado para crianças com 
abordagem participativa: um relato do processo
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Tipologia de desenhos no Design: uma 
revisão crítica

Livros Infantis em Multiformato: articulações entre 
educação e design

Tecnologias do Sensível: Reverberações entre 
corpo, vida, design.

Pensamento ‘Ciclo de Vida’ na formação do 
Designer: urgente, necessário, obrigatório

Plataforma digital para auxiliar na aplicação de 
filmes como ferramenta de ensino

Design Gráfico e Educação: articuladores de 
práticas pedagógicas experimentais em 
Projetos Sociais

28/10
Inez Maria Leite da Silva, Kyara Thalita Rodrigues 
Duarte, Julyana Bastos Gomes

Luiza Ferro Costa Marcier, Carlos Eduardo Félix da 
Costa

Cid Boechat, Claudia Mont’ Alvão

Laura Caroline Dias Fernandes, Elizabeth Romani, 
José Guilherme da Silva Santa Rosa

Bárbara Arantes de Paula, Jae Hwan Lee

Eduardo Cardoso, Cláudia Rodrigues de Freitas, 
Sheyla Werner Freitas

Maira Pereira Gouveia Coelho, Oriana Maria Duarte 
de Araujo

Kléber da Silva Barros

Israel Mendes Lemos

Jorge Otávio Zugliani, Mônica Moura

sala 111

sala 112

[ESPM]

[ESPM]

resumo
pág 072

resumo
pág 075

resumo
pág 073

resumo
pág 075

resumo
pág 073

resumo
pág 076

resumo
pág 074

resumo
pág 076

resumo
pág 074

resumo
pág 077

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

vídeo

10h - 
11h30

https://www.youtube.com/watch?v=Etw0JixFL_0
https://youtu.be/tQgtqH7rdjY
https://www.youtube.com/watch?v=vREmOY3pW_Y
https://www.youtube.com/watch?v=_j5ssM8M8vI&t=371s
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https://youtu.be/gXQK9ri5orM
https://www.youtube.com/watch?v=Bam4xb5SvC4
https://youtu.be/wL-7Zs_4wj0


Acessibilidade no Pátio Escolar: Reflexões com 
base no estudo de duas escolas municipais da 
cidade de Juiz de Fora - MG

Gestão criativa do design: estratégias de como 
transformar ideias em negócios

Práticas de design em contexto educativo como 
dispositivos de agenciamento de poderes, saberes 
e subjetividades

Manifeste: uma visão da autopublicação como 
facilitadora de ideias e diálogos.
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Sou uma outsider within: uma formação em design 
para além do currículo

Mitologias no design: uma elaboração sobre 
construções sociais dentro do campo

Trocando sementes: diálogos entre decolonialidade, 
educação e design

Voluntários do Centro de Design: um laboratório 
preparatório para o mercado de trabalho.

O desenvolvimento da Inteligência Coletiva a partir 
do uso das redes sociais no ensino do Design

Ensino de programação criativa aplicado à prática 
do estudante de design

É no Chuê-Chuá: um mergulho nos enredos das 
escolas de samba do Grupo Especial

28/10
Sayhane Rodrigues de Paiva

Renato Vizioli, Carlos Marcelo Campos Teixeira

Bianca Maria Rego Martins, Victor Hugo Batista da 
Silva, Andre da Silva Coutinho

Raíssa Joanna Vítola Albuquerque, Julie de 
Araujo Pires

Imaíra Portela de Araújo Medeiros, Daniela de 
França Soares, Yasmin da Silva Menezes, Ricardo 
Artur Pereira Carvalho

Clarissa Maia Porto Cosenza, Raquel Ferreira da 
Ponte, Julie de Araujo Pires

Manuela Andrade Abdala

Marshal Becon Lauzer, Ana Paula Steigleder, Juan 
Felipe Almada, Alexandre Rosa Bento

Renata de Assunção Neves, Jackeline 
Lima Farbiarz

Guilherme Marandino Durão; Luiza Novaes; 
João Bonelli

Julianna de Carvalho Lemos, Rita Couto, Joy 
Helena Worms Till
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https://youtu.be/jLFUD9yHA_A
https://youtu.be/Cy8jRY7lq6s


A imagem em movimento numa escola de design

Descrevendo toolkits como artefato didático para 
método de coleta de dados de wayfinding: um 
estudo exploratório
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Design da informação na formação de condutores: 
reflexões e contribuição

O ensino do desenho e da infografia a partir de 
mapas de narrativas pessoais

Experiências pedagógicas na perspectiva do 
design como prática educativa: uma 
proposta inclusiva

Reflexões sobre o ensino de Arte para graduação 
em Design: percepções docentes e relato 
de experiência

28/10
Marcos André Franco Martins, Noni Geiger

Kelli C. A. Silva Smythe, Érica Santos Vargas

Claudia Mont’ Alvão, Pedro Paulo Pereira Viegas 
Ramalho, Tiago Do Coutto Gassner Ribeiro

Sara Copetti Klohn, Anelise Zimmermann

Eliana Paula Calegari, Glauce Mara Gabry de 
Freitas Arder

Marcele Cristiane Minozzo, Carolina 
Calomeno Machado
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https://www.youtube.com/watch?v=bzkMj71rZsk
https://youtu.be/Al1rA9lI484
https://youtu.be/DKbPcR8aAeY


DESIGN E 
SOCIEDADE

EIXO5



O uso da linguagem simples em textos expositivos 
como recurso de acessibilidade para a pessoa idosa

Design ativismo e intervenção urbana: dissenso e 
especulação no espaço público

Design para inclusão da surdocegueira nos 
eventos de moda

Design de Protesto: O design como ferramenta 
semiótica da atuação ativista contemporânea
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Design, Tecnologia Assistiva e funcionalidade: uma 
reflexão à luz do conceito de técnica de Pierre Lévy

O design enquanto dispositivo: a estética 
sociopolítica do movimento #EleNão

Pictogramas e Design Gráfico Inclusivo: uma 
reflexão sobre as representações de gênero

Meu quarto, meu reino: representações de 
masculinidades nos interiores do blog Homens 
da Casa

Felicidade e Bem-estar? Design para saúde 
e inclusão.

Design para Acessibilidade e Inclusão: Design 
Positivo e DOP no desenvolvimento de projetos 
em saúde.

Design Especulativo como ferramenta de reflexão 
sobre futuros possíveis

Tipografia em contextos ativistas: uma análise de 
cartazes feministas

27/10
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Eduardo Cardoso, Tânia Luisa Koltermann da Silva, 
Cristiano da Cunha Pereira

Ísis Helena Daou Robalinho de Azevedo

Núbia Fernanda Laismann, Ana Claudia Maynardes

Vinicius da Silva Ronsoni

Luiza Beck Arigoni, Luciana Keller Ponce da Motta

Daniela Favaro Garrossini, Maria Eugênia 
Rodrigues Alcântara

Gabriela Simão Dias, Manuela de Azambuja, 
Cassia Leticia Carrara Domiciano, Fernanda 
Henriques

Lindsay Jemima Cresto

Edson Lima Santos, Anderson Antonio Horta

Edson Lima Santos, Geraldo Coelho Lima Júnior

Isabela Zamith Murta Ribeiro; Luiza Novaes; 
João Bonelli

Julia Navarro Lopes, Fernanda Henriques
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https://youtu.be/NCeS9p0xtIM
https://youtu.be/yUxKOIz_nGg
https://www.youtube.com/watch?v=H_OcD4ovUKM
https://www.youtube.com/watch?v=_GKq8PMLVuI
https://youtu.be/BHCfUYfr7Uk
https://youtu.be/zY90CIZDse4
https://youtu.be/Qi3R319JfXw
https://youtu.be/RlLHQ0C0ozs
https://youtu.be/B9ZkM3l6ga4
https://youtu.be/sBNay2NsAM4
https://www.youtube.com/watch?v=DtmDahfMJQ0
https://youtu.be/TfmHQfRXwpY


A emergência do termo “design” no contexto das 
políticas públicas de cultura: o Ministério da Cultura 
de Gilberto Gil.

Questões de cuidado na formação de uma coalizão 
de design feminista

Reflexões sobre design social, design para 
inovação social e responsabilidade social no design

Análise interseccional das opressões digitais 
sofridas pelas mulheres através do uso e da 
interação social com os filtros de aparência 
do Instagram
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Aberturas e Translucidez entre o urbano e o virtual: 
Cartografias sensíveis no Distrito Federal, Brasil

O Design Social e a Ação Política: Caminhos para 
a Definição das Categorias da Necessidade na 
Prática do Design Social

Hortas Urbanas Comunitárias: estruturando 
um metaprojeto para escalonamento na região 
metropolitana da cidade de Vitória-ES.

A Gambiarra Como Procedimento de 
Reajuste Utilitário no Cotidiano da Sociedade 
Contemporânea

Design e Memória Socioespacial: contribuições 
dos Ambientes Virtuais Colaborativos nas 
políticas participativas de preservação do 
patrimônio cultural

O lúdico e o efêmero na intervenção urbana

Paulo Freire e design participativo: contribuições, 
ausências e apagamentos

28/10
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Paula de Oliveira Camargo

Rafaella Peres Eleutério, Frederick Marinus 
Constant van Amstel

Bárbara de Oliveira e Cruz, Roberta Portas 
Gonçalves Rodrigues, Rita Couto

Larissa Buenano Ribeiro, Ricardo Triska, Grazielly 
Alessandra Baggenstoss

Daniela Favaro Garrossini, Sabrina 
Mendes Gonçalves

Matheus Augusto Cannone Miranda da Silva, 
Alberto Cipiniuk

Yannayza Rangel Dias Peleja de Rezende, Thais 
Leticia Pinto Vieira, Juliana Costa Borges

Rodrigo Naumann Boufleur

Letícia Caroline Alves Penido, Márcia Câmara 
Bandeira de Figueiredo

Isabela de Mattos Ferreira, Frederico Braida 
Rodrigues de Paula

Maria Luiza Santos do Amaral, Letícia Bito 
Maynart, Marco André Mazzarotto Filho
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https://www.youtube.com/watch?v=rhY3Y9qSoAI
https://youtu.be/N1Wqi61A_h8
https://youtu.be/52B16w8i8XE
https://www.youtube.com/watch?v=wATa4nG0pC0
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https://www.youtube.com/watch?v=FnJurgqCM-Y
https://www.youtube.com/watch?v=MHHIi4XxFGg
https://youtu.be/0hbjwAzF1Ck
https://youtu.be/xvCNa8bbjRU


Território, função e usuário &#8210; trajetória de 
um método para o desenvolvimento de projetos em 
Design de Interiores.

O design do ambiente e a construção da 
identidade de mulheres vítimas de violência 
doméstica
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Design para Inovação Social e Sustentabilidade: um 
tempo e espaço para a cooperação e contemplação 
na Horta do Vinil

Gesto artesanal: a experiência do artesanato em 
couro a partir do processo criativo do mestre 
Espedito Seleiro

O design urbano e a união de mulheres no graffiti 
brasileiro

28/10
Gilberto Rangel de Oliveira, Stella Spagolla 
Hermida Martin

Paula Márcia Alves Quinaud Minchilo, Fernanda 
Gontijo Pires

Fernanda Gusmão Pernes

Liana Cristina Vilar Dodt, Virginia Pereira 
Cavalcanti

Fernanda de Façanha e Campos, Frederico Braida 
Rodrigues de Paula
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https://www.youtube.com/watch?v=RBLP_UAeB3I
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https://www.youtube.com/watch?v=TvQRaO567L8


PRÁTICAS E 
FERRAMENTAS 
DO DESIGN

EIXO6



O uso de personas de design na construção de 
perfis de liderança

O uso do storytelling para inovação social e sua 
relação com o design de serviço: uma revisão 
integrativa da literatura

Design, museus e tecnologias digitais: as 
perspectivas dos profissionais que atuam no 
campo museal
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Entendendo a gestão do conhecimento 
organizacional para um branding omnicanal 
integrado no varejo de moda

Processos criativos e a geração de ideias na 
Joalheria de pequeno porte

Conhecimento e design: a complexidade da 
interdisciplinaridade na elaboração prática 
de projetos

Diversidade como criatividade: revisão sistemática 
de métodos criativos para o manejo da cultura nos 
processos de design

Visualização de Dados no campo do Design: 
habilidades necessárias para uma área 
em expansão

Expertise do Design Industrial na revitalização 
do patrimônio cultural (Centro Histórico de São 
Luís - MA)

Projeto para o futuro

27/10
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Evelyne Pretti Rodrigues, Gisele Raulik Murphy

Carol de Araujo Soares, Carla Martins Cipolla

Andrea de Lennhoff Pereira Reis, Luiza Novaes

Alessandra Raulino de Oliveira, Claudio Freitas 
de Magalhães

Sarah Cesar Huber

Fernanda Rodrigues Alvares, Marcelo 
Gonçalves Ribeiro

Christiano Hagemann Pozzer, Vinicius Gadis 
Ribeiro

Luiz Torres Ludwig, Julia Rabetti Giannella, Doris 
Clara Kosminsky

Eliane Rodrigues Abreu Maia

Marcio Rocha Pereira da Silva
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https://youtu.be/QhVHxDXbHL4
https://youtu.be/1TaRQhogqmk
https://youtu.be/I46OS02GnDI
https://youtu.be/wF_5t3CvtWw
https://youtu.be/RNasK2EdEps
https://drive.google.com/file/d/1txAbQ1C3eIELrhxaOVFp-QII5cocdBZJ/view?usp=sharing
https://youtu.be/nuyviwPrYj8
https://youtu.be/VRHceUDx7-c
https://youtu.be/Wq9oEfCWmog
https://youtu.be/z4wzCg0ZKGk


Design de embalagem para inovação sustentável 
no mercado de food-service em grandes eventos: 
caso da pizza em fatias comercializadas em 
estádios de futebol

Microecologias Críticas: design e territórios de 
luta, autonomia e cooperação

Design para o Comportamento Sustentável: 
estratégias para intervenção comportamental e 
ideação

Painel para visualização dos Indicadores de Saúde 
da Pactuação Interfederativa do Brasil
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O papel do design em uma horta escolar

Personagens Ecossistêmicos: a descentralização 
do anthropo como ferramenta para a regeneração.

Sistematização de estudos internacionais sobre 
o uso da variável tempo em tarefas domésticas, 
como referencial para projeto de produtos 
industrializados residenciais

Os algoritmos alfaiates e o futuro do design

HU+D: a contribuição de um programa de 
extensão para a comunicação institucional no 
Hospital Universitário Polydoro Ernani 
de São Thiago

Psyobjects a criação de objetos sensoriais por 
meio da experimentação com técnicas artesanais 
e bioconstrutivas

27/10
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Ricardo Marques Sastre, Cristiane Ferrari Zeni, 
Istefani Carisio de Paula, Marcia Echeveste

Gabriel Schvarsberg, Álvaro Rocha de Araújo, Ana 
Carolina Lopes Gomez

Wellington Minoru Kihara, Aguinaldo dos Santos, 
Ana Lucia Alexandre de Oliveira Zandomeneghi

Lucia Vilela Leite Filgueiras, Leandro Manuel Reis 
Velloso, Mailson Fontes de Carvalho, Gabriela 
Momberg Araujo

Maria Alice Camargo Gonzales, Andre Leme Fleury

Coral Michelin, Priscila Almeida Cunha Arantes

Ana Frieda Ávila Nossack, Luís Cláudio Portugal 
do Nascimento, Andre Luis Cardoso Orlandi

Izabela Silva Pinho

Airton Jordani Jardim Filho, Lisandra de Andrade 
Dias, Alice Zimmermann de Meireles, Joanna Mayr 
de Athayde

Déborah Karla Macedo, Juscelino Humberto Cunha 
Machado Junior
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https://www.youtube.com/watch?v=qXarQNZ8R2Y
https://youtu.be/7ABwVWRmY3c
https://youtu.be/e4znCtLDsLw
https://www.youtube.com/watch?v=FOYq4iT9ldY
https://youtu.be/KRzqKkGqsQM
https://www.youtube.com/watch?v=El2DCUgWL8E
https://youtu.be/zI_85xIL4ks
https://youtu.be/XB5ssdXHvEc
https://www.youtube.com/watch?v=kOQrJYPLzPs&t=3s
https://youtu.be/TC1T80xyb98


A publicação independente brasileira no Século 
XXI: O caso da Editora Elefante

A Experiência do Usuário em plataforma da 
Economia do Compartilhamento: Adaptação de 
coleta de dados para contexto de 
distanciamentos sociais

A representação gráfica de síntese na perspectiva 
do usuário

A Formação Profissional do Pesquisador de 
Experiência do Usuário
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O Design em Parceria como catalisador de ações: 
os reflexos em trabalhos de campo

Contribuições da ferramenta Matriz CSD em 
projetos de Design: uma aplicação no contexto do 
Núcleo de Estudos da Terceira Idade (NETI)

Abordagens qualitativas de pesquisa com usuários 
com deficiência visual durante a pandemia de 
Covid-19: um estudo sobre percepção, autonomia, 
mobilidade e Design de Sinalização intermediado 
por tecnologias digitais.

Avaliação do Design de Embalagens Especiais 
de Proteção à Criança (EEPCs) com indivíduos 
menores de 5 anos: estudo de caso

Expressividade tipográfica em livros ilustrados: 
uma análise comparativa entre Daqui ninguém 
passa! e Meu vizinho é um cão

Experiências em design participativo on-line: 
Reflexões de um grupo de estudos.

Os CANVAS e o trabalho grupal

27/10
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Maria Luísa Acioli Falcão de Alencar, Clice de 
Toledo Sanjar Mazzilli

Ana Carolina Ribeiro Ferreira da Costa, Leandro 
Manuel Reis Velloso

Priscila Ghnó Mattucci, Leandro Manuel Reis 
Velloso

Bruna Milam Almeida, Sydney Fernandes de 
Freitas, Fernanda Mendes de Vuono Santos

Roberta Portas Gonçalves Rodrigues, Marianne 
von Lachmann, Rita Couto, Maria Apparecida 
Campos Mamede Neves

Franciele Forcelini, Giselle Schmidt Alves Díaz 
Merino

Cristine Porto Brondani, Denise Dantas

Gabriel Henrique Cruz Bonfim, Érica P. das Neves, 
Luis Carlos Paschoarelli

João Pedro Brito Ferreira da Silva, Eduardo Antonio 
Barbosa de Moura Souza

Rafael Ricarte de Souza

Gilberto Mendes Correia Junior, Rita Couto
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16h - 
17h30

https://youtu.be/iJZyjEJIs7U
https://youtu.be/n6cpsdCK9ko
https://youtu.be/UyDnMgLFtjY
https://www.youtube.com/watch?v=tYdf_sywPKM&t=24s
https://youtu.be/KGqWEBo3C9U
https://youtu.be/YERKEnmW2uM
https://youtu.be/Keyqv6Q4G_c
https://youtu.be/5CjxmKCyOXY
https://youtu.be/Ysd3pseCUGk
https://youtu.be/qcJ6P2ECvo0
https://youtu.be/zEzmQBs1FZk


DESIGN 
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Cidade Criativa e o Design no Plano Diretor de 
Itaiópolis/SC

Mapeamento do artesanato em couro do Cariri 
cearense: a tradição nos dias de hoje.

Design Social: utilização de resíduos têxteis na 
produção de artigos para ONGs que auxiliam 
animais em situação de abandono.

Novas economias e iniciativas locais no Design 
para sistemas alimentares
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Economia Circular e o Empreendedorismo 
Feminino – o Caso Badu Design

Economia Criativa - Alavancagem pelo Design: 
caso do “Programa SouCuritiba”.

Economia circular e simbiose industrial como 
estratégia para o gerenciamento de resíduos têxteis 
no APL Polo de Moda Praia de Cabo Frio/RJ

Serviços dos Coworking Spaces (CWS) antes e 
durante a pandemia de COVID-19: Revisão 
da Literatura

27/10
Izamara Vanessa Carniatto, Gina Gulineli Paladino

Juliana Loss Justo, Virginia Pereira Cavalcanti

Regina de Oliveira Heidrich, Renata Fratton 
Noronha, Malusa Fernanda Schuch, Paula 
Winter Lisot

Ellen Silvia Lopes Gonzalez Aguilera, Maria 
Manuela Rupp Quaresma

Gláucia de Salles Ferro, Patricia Pinheiro Natal

Naotake Fukushima, Aulio Costa Zambenedetti

Maria Eloisa de Jesus Conceição, Claudio Freitas de 
Magalhães, Jorge Roberto Lopes dos Santos

Giuliana Espinosa Barajas
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https://youtu.be/ujEj2udrv64
https://youtu.be/LSPk7_BmCXQ
https://www.youtube.com/watch?v=21_0yIP3vfo
https://youtu.be/uodXuKLNdl8
https://youtu.be/TUkdTYF6ddU
https://youtu.be/95imXLWO_Ys
https://youtu.be/jjHx8PqO-cM
https://youtu.be/e_8MESvgx4g
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Design de transições para a sustentabilidade: 
expansão e decolonização no design 
contemporâneo

Gestão de Design e empreendedorismo 
social: identificação de problemas em um 
empreendimento com foco em empregabilidade 
feminina
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Gestão de Design e Agricultura Familiar: Como 
utilizar o design na geração de valor para os 
produtos

Inovação na indústria editorial digital: um panorama 
sob a ótica do design

Uma perspectiva sobre a prática profissional do 
design de serviço a partir dos projetos premiados 
no iF Design Award

Revisão Sistemática da Literatura sobre ação 
empreendedorista e sua relação com a gestão 
do design

27/10
Iana Uliana Perez, Mônica Moura, Suzana 
Barreto Martins

Bianca Teixeira de Oliveira, Giselle Schmidt Alves 
Díaz Merino

Alessandra Faria Vieira

Maurício Elias Klafke Dick, Berenice 
Santos Gonçalves

Rafael Toledo Rodrigues de Fátima, Cristiane 
Aun Bertoldi

Rodrigo Schoenacher Pacheco, Sydney Fernandes 
de Freitas, André Ribeiro de Oliveira
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https://youtu.be/uc6I5PcIlvk
https://youtu.be/cv1TO5fuIjo
https://youtu.be/3lbkEjItO2U
https://youtu.be/3_2l4I-nyfs
https://youtu.be/PrayUIo8KcU
https://youtu.be/Zu1NxWlJkyY




A Estética de Vitalino: um estudo sobre 
os suvenires artesanais do Alto do 
Moura através da dimensão semiótica 
do design

Análise da produção acadêmica 
brasileira sobre tipografia: um 
levantamento no Banco de Teses e 
Dissertações da CAPES

As páginas a seguir discutem o design como fenômeno de linguagem através 
da realidade da comunidade artesã do Alto do Moura, em Pernambuco. O 
objetivo é analisar suvenires em barro discutindo a concepção da tradicional arte 
figurativa do local a partir da semiótica. A estrutura inicia explorando a relação 
entre o design e o artesanato no Brasil, abordando os limites da aproximação. 
Em seguida, a semiótica completa a tríade da pesquisa e, para isso, o exercício 
do estudo focou numa amostragem de suvenires investigada sob o ponto de 
vista das narrativas subjetivas existentes no processo artesanal. Um grupo 
de elementos compositivos da forma e de noções da percepção humana do 
antropomorfismo foi organizado para somar os instrumentos de análise. As 
considerações da análise apontam a noção configuracional da contação de 
histórias modeladas no barro e apontam através das dimensões sintática, 
semântica e pragmática a concepção da tradicional 

A prática projetual do design é embasada por diferentes áreas do conhecimento, 
como a tipografia, que pode ser definida como a criação e utilização de símbolos 
ortográficos e paraortográficos. Os estudos relacionados à área podem assumir 
diferentes abordagens tais como design com tipos, design de tipos, tipos 
vernaculares, histórico da área e resgate da memória gráfica e ensino da tipografia. 
Assim, o presente artigo objetivou mapear e analisar a produção acadêmica 
acerca da tipografia nas pesquisas brasileiras. Para tanto, realizou-se uma análise 
bibliométrica a partir do Banco de Teses e Dissertações da CAPES a fim de 
visualizar padrões e o desenvolvimento da pesquisa em tipografia. Como resultado 
foi possível demarcar abordagens consolidadas, como o design com tipos e o 
resgate da memória gráfica, e indicar temas incipientes que podem apontar 
potenciais eixos de pesquisas inéditas e relevantes, como tipos vernaculares, 
design de tipos e ensino da tipografia.

Autoria: 
Ana Carolina de Moraes Andrade Barbosa, 
Raquel Gomes Noronha, Virginia Pereira 
Cavalcanti

Simpósio Temático: 
Design no Brasil: quantificação e 
qualificação (01)

Local: 
Sala 101 [ESPM] | 27/10 | 14h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

Autoria: 
Maíra Woloszyn, Berenice Santos Gonçalves

Simpósio Temático: 
Design no Brasil: quantificação e 
qualificação (01)

Local: 
Sala 101 [ESPM] | 27/10 | 14h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo
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Características e práticas 
pedagógicas no ensino 
superior em Design

Caracterização do livro 
ilustrado contemporâneo 
na pesquisa brasileira: uma 
revisão integrativa

Este artigo apresenta uma parte dos resultados do Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) de graduação em design da omitida para revisão cega, desenvolvido 
em 2020. Para a realização do TCC, que objetivou elaborar instrumentos para o 
desenvolvimento de atividades de ensino-aprendizagem ativas em design, foi 
necessário investigar as características e práticas pedagógicas no ensino superior 
em design no Brasil. Para tanto, aplicou-se o método da revisão bibliográfica, 
bem como questionários e entrevistas com estudantes e docentes. Os resultados 
desta coleta de dados apontam que, para uma aprendizagem significativa, não 
basta apenas utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação; docentes e 
estudantes precisam, dialogicamente, compartilhar e construir conhecimentos, 
possibilitando as transformações necessárias.

Este artigo busca responder de que maneira as pesquisas brasileiras caracterizam 
o livro ilustrado contemporâneo por meio de uma revisão integrativa de literatura. 
Depois de uma etapa exploratória, definimos a palavra-chave “livro ilustrado 
contemporâneo” para pesquisa nas plataformas Google Acadêmico, Periódicos 
Capes e Scielo nos últimos cinco anos. Depois de restringir o escopo para seis 
artigos de análise de caso, delineamos o objetivo e metodologia de cada artigo 
e explicitamos a caracterização feita dos livros ilustrados contemporâneos. 
A discussão evidencia que a área de que parte cada um dos estudos tende a 
enviesar e limitar compreensão do livro ilustrado, seja pela pressuposição do 
público, seja pela priorização da linguagem verbal. Por isso, defendemos que uma 
abordagem centrada na articulação entre os elementos expressivos é capaz de 
expandir as possibilidades de análise. Portanto, a discussão crítica enfatizou a 
contribuição disciplinar que o design pode dar ao estudo dos livros ilustrados.

Autoria: 
Matheus Charles Damásio, Isadora Burmeister 
Dickie, Haro Ristow Wippel Schulenburg

Simpósio Temático: 
Design no Brasil: quantificação e 
qualificação (01)

Local: 
Sala 101 [ESPM] | 27/10 | 14h30

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

Autoria: 
Maíra Woloszyn, Berenice Santos Gonçalves

Simpósio Temático: 
Design no Brasil: quantificação e 
qualificação (01)

Local: 
Sala 101 [ESPM] | 27/10 | 14h30
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https://youtu.be/mVWbEOzKDWA


Conceitos contemporâneos 
de qualidade para cursos de 
design: análise baseada em 
quatro visões

Os desafios da educação superior em design estão diretamente ligados às 
atividades profissionais e acadêmicas do designer contemporâneo, que atua no 
contexto de complexas questões da sociedade a serem resolvidas. Este artigo 
busca identificar e apontar premissas de qualidade por meio de uma síntese do 
que é relevante para que um curso de graduação em design seja considerado 
“de qualidade” sob quatro óticas distintas. Os resultados obtidos possibilitam 
descrever as premissas de qualidade legal, isto é, das normas legais vigentes; 
qualidade pelo ponto de vista dos gestores e coordenadores de cursos da área 
em questão no Brasil; qualidade percebida por estudantes e ex-alunos do ensino 
superior em design; e qualidade sob a perspectiva da literatura existente sobre o 
ensino de design. A confluência entre as quatro visões de qualidade levantadas, 
pode ser uma referência na busca pela melhoria da qualidade geral do ensino 
superior em design.

Autoria: 
Marcelo Silva Pinto, Sandra Ribeiro Cameira, 
Diego Luz de Carvalho, Andre Leme Fleury

Simpósio Temático: 
Design no Brasil: quantificação e 
qualificação (01)

Local: 
Sala 101 [ESPM] | 27/10 | 14h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo
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A dimensão 
semântica da 
configuração do 
livro

Este trabalho elabora uma proposta de fundamentação teórica para o design de 
livros que contemple sua dimensão semântica na prática contemporânea. Para 
isso, estabelecemos uma crítica ao paradigma da neutralidade da configuração, 
uma abordagem ainda hegemônica atualmente. Para isso, apresentamos uma 
análise das escolhas tipográficas utilizadas pelo movimento da Arte Conceitual. 
Em seguida, evidenciamos como a materialidade da configuração contribui para 
a semântica dos livros, por meio da escrita diagramática, que trata os modos 
específicos pelos quais a informação se apresenta. Portanto, ao interpretarmos 
algo, considerar a forma como algo se expressa é inovador o ponto inicial 
de qualquer abordagem. Nossa contribuição auxilia na proposição de outro 
paradigma teórico para o design de livros, capaz de contemplar sua complexidade 
na contemporaneidade.

Autoria: 
Gabriela Araujo Ferraz Oliveira

Simpósio Temático: 
Design: história e teoria (02)

Local: 
Sala 102 [ESPM] | 27/10 | 14h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo
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https://youtu.be/tdMqCwxq1GQ
https://youtu.be/-iHTUbgc1f8


A gramática do 
livro-álbum

Revista da Cidade: 
representações gráficas de 
identidade brasileira nas 
capas (1926-1930)

A proposta deste estudo é discutir as características do livro-álbum, uma 
linguagem híbrida, que desafia os limites da literatura, da arte e do design, em 
que todos os elementos constitutivos, até mesmo os menores indícios, significam. 
Seu significado é tecido na composição de palavra, imagem e design, convidando 
assim a um outro modo de ler, em que a compreensão se vale de sentidos que vão 
além da visão, considerando o pensamento de Michel Melot, e Wolfgang Iser no 
campo da literatura; Barbara Bader, Perry Nodelman, David Lewis, Odilon Moraes 
e Fernando Zaparaín, entre outros, especificamente no livro-álbum.

O presente artigo é um estudo histórico de caráter teórico-analítico a respeito da 
Revista da Cidade, de Recife – Pernambuco (1926-1930). Busca-se identificar 
e observar as possíveis representações gráficas nas capas do periódico que 
espelhem uma ideia de identidade cultural brasileira. Trata-se de um recorte de 
dissertação de mestrado ainda em curso. Foram estabelecidos critérios de seleção 
das capas em toda existência da revista, e o corpus foi analisado a partir da óptica 
semântica dos elementos estético-formais (VILLAS-BOAS, 2009), da tipografia 
(FARIAS, 2016) e da imagem (GOLDSMITH, 1984). Como resultados desta 
pesquisa pode-se afirmar que houveram representações de vários projetos de 
identidade cultural brasileira no período de existência da revista, e que o designer 
gráfico atuou nestas capas como um mediador intelectual simbólico dos mesmos.

Autoria: 
Daniela Gutfreund, Clice de Toledo Sanjar 
Mazzilli

Simpósio Temático: 
Design: história e teoria (02)

Local: 
Sala 102 [ESPM] | 27/10 | 14h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

Autoria: 
Leonardo Coelho Siqueira, Marcos da 
Costa Braga

Simpósio Temático: 
Design: história e teoria (02)

Local: 
Sala 102 [ESPM] | 27/10 | 14h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo
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‘Esquece revistinha, isso é 
livro’: os primeiros livros 
em quadrinhos de Corto 
Maltese no Brasil.

Este trabalho se propõe a investigar as primeiras edições da série Corto Maltese, 
de Hugo Pratt (1927-1995), lançadas pela editora L&PM no Brasil. Utilizando 
uma abordagem interdisciplinar que contempla questões ligadas ao Design 
Gráfico, os Comics Studies e à História do Livro, buscou-se compreender 
aspectos sociais em torno da edição e o papel que as decisões editoriais tem na 
criação de diferentes protocolos de leitura, alterando as recepções do livro. Para 
melhor entendimento dos caminhos tomados pelos editores ao adaptar a obra 
para o formato livro, que originalmente era publicada em revistas com diversas 
outras histórias, foi realizado um estudo comparativo que considerasse também 
o percurso editorial do autor na Itália (seu país de origem) e na França (ainda 
hoje, o local onde o autor mais vende).

Autoria: 
Gabriel Luiz Maia Nascimento

Simpósio Temático: 
Design: história e teoria (02)

Local: 
Sala 102 [ESPM] | 27/10 | 14h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo
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UFPR 1975-1979: saberes, práticas 
e sociabilidades da primeira turma 
de comunicação visual e desenho 
industrial no campus Reitoria

O design e a ilustração psicodélica 
na indústria fonográfica: um estudo 
a partir da capa do disco O Jardim 
Elétrico (1971)

Este artigo tem por objetivo evidenciar as sociabilidades e circulações de 
discentes da primeira turma de Desenho Industrial e Comunicação Visual da 
Universidade Federal do Paraná, entre 1975 e 1978, sobre suas experiências 
formativas no campus Reitoria na cidade de Curitiba, para uma reconstrução de 
circuitos, práticas e espaços na constituição de sujeitos, a partir da história oral. 
Este trabalho faz parte da pesquisa de maior abrangência, em andamento, sobre 
as memórias, experiências, sociabilidades e trajetórias de discentes da primeira 
turma (1975 a 1978) de comunicação visual e desenho industrial da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR). Entendemos que a constituição dos sujeitos é tema 
que abrange diversas áreas de investigação, inclui os processos sociais de troca de 
valores e significados pautados pelas sociabilidades, trajetórias, práticas e saberes.

Este artigo, baseado em uma análise gráfica a partir dos fundamentos da sintaxe 
visual, discute o importante papel da ilustração psicodélica na indústria fonográfica 
brasileira nos anos 1970. Ao considerar tal proposição, entende-se que a pesquisa 
se aproxima da memória gráfica e história do design, pois busca elucidar questões 
sobre a prática do design gráfico à época, com foco nas aproximações deste 
campo com a ilustração. São analisadas características projetuais da capa do 
disco O Jardim Elétrico (1971) da banda Os Mutantes, ilustrada por Alain Voss. 
Observou-se, ao fim da análise gráfica da composição imagética estampada na 
capa, que a ilustração e o design gráfico foram ferramentas importantes para a 
indústria fonográfica na transmissão das mensagens vinculadas à musicalidade 
e postura política dos artistas, funcionando como representação visual da obra 
musical e dos diversos acontecimentos sócio-políticos que ocorriam no Brasil 
naquele momento.

Autoria: 
Alexandre Antonio de Oliveira, Ronaldo de 
Oliveira Corrêa

Simpósio Temático: 
Design: história e teoria (02)

Local: 
Sala 102 [ESPM] | 27/10 | 14h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

Autoria: 
André Matias Carneiro, Maria Regina Álvares 
Correia Dias

Simpósio Temático: 
Design: história e teoria (02)

Local: 
Sala 103 [ESPM] | 27/10 | 14h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

resumo

resumo

informações gerais

informações gerais

RESUMOS EIXO 2 P&D DESIGN 2022 | O DESENHO DO CAMPO 040

EIXO2

https://youtu.be/jqMSKRjwLiI
https://m.youtube.com/watch?v=c5wGjvXjL4k


O curso Técnico de Desenho 
Industrial do CEFET-PR: 
Contexto de criação, desafios 
e objetivos.

Pintores de letreiramentos 
públicos no Rio de Janeiro 
(1860-1910)

Este artigo tem por objetivo compreender aspectos da criação, formação e 
consolidação, nos anos 1980, do pioneiro Curso Técnico de Desenho Industrial 
do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR). Para isso, 
descreve as origens institucionais, que desde seu surgimento como Escola 
Técnica oferecia disciplinas relacionadas ao Desenho Industrial. Como estratégia 
metodológica, este trabalho se vale principalmente da abordagem da Micro-
história e dos métodos História Oral. As fontes históricas levantadas foram os 
documentos institucionais da própria escola, matrizes curriculares e entrevistas 
com professoras do curso nos anos 1980. Fizemos também um estudo 
comparativo com os primeiros cursos superiores de Design em Curitiba (UFPR 
e PUC-PR). Este trabalho permite compreender melhor como o curso técnico do 
CEFET-PR foi se consolidando, como suas abordagens pedagógicas buscavam 
atender às necessidades locais da época e, ao mesmo tempo, manter os traços 
que o caracterizaram desde a fundação da instituição.

O presente artigo tem como objetivo reunir as informações encontradas sobre 
profissionais especialistas na produção de letreiramentos públicos através da 
pintura, atuantes na cidade do Rio de Janeiro entre 1860 a 1910. As informações 
foram levantadas em diferentes fontes históricas: periódicos (com destaque para 
o Almanak Laemmert), registros cartoriais e mapas do período em questão. Serão 
apresentados apontamentos que o material levantado permite realizar.

Autoria: 
Ana Carolina Martins Pinheiro, Marcos da 
Costa Braga

Simpósio Temático: 
Design: história e teoria (02)

Local: 
Sala 103 [ESPM] | 27/10 | 14h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

Autoria: 
Vinicius Freitas da Silva Guimarães
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Design: história e teoria (02)
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Sala 103 [ESPM] | 27/10 | 14h
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O conceito de correspondência 
do antropólogo Tim Ingold na 
prática e pesquisa em design

Conversas com pedras: 
Repensando o campo do 
design a partir das coisas

Este artigo analisa o conceito de correspondência do antropólogo Tim Ingold, a 
fim de oferecer uma proposta para repensar a prática e a pesquisa em design. 
Esse autor percebe cada ser vivo como um conjunto de linhas que se enredam 
umas com as outras. Nesta representação, a correspondência é um processo 
pelo qual seres ou coisas respondem uns aos outros ao longo dessas linhas. Para 
ele, a antropologia deve ser uma disciplina que corresponda aos acontecimentos 
percebidos a partir da atencionalidade. Neste cenário, ele e Caroline Gatt propõem 
uma antropologia que corresponde por meio do design, em que a construção 
de relações e coisas torna-se mais deliberada. Neste artigo, além de analisar as 
propostas de Ingold, relaciono-as com autores preocupados com a busca de uma 
perspectiva decolonial na América Latina e procuro responder o que seria uma 
prática e uma pesquisa em design a partir do conceito de correspondência. 

Este artigo tem por objetivo discutir a teoria e as práxis de design a partir do 
conceito de coisa em oposição ao conceito de objeto - sendo o entendimento do 
objeto enquanto um fato consumado, estável e a coisa como algo transitório, em 
devir, que participa ativamente do mundo, gerando relações de poder, potências 
e novas possibilidades de relações. Para essa discussão trazemos reflexões a 
partir das pedras do Cais do Valongo e de objetos da diáspora africana, a fim 
de compreender quais dimensões eles suscitam e como podem nos ajudar a 
compreender os muitos mundos que habitamos e a propor caminhos para pensar 
o campo do design, suas teorias e práticas. 
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A mercadoria do modo de produção 
capitalista e o objeto da produção 
simbólica do campo do Design. Relação 
entre sociedade e espaço social singular

Brasil Export 72: um 
caminho para entender 
a relação entre design e 
indústria no Brasil

Este trabalho tem como objetivo tomar o elemento fundamental da produção 
capitalista, a mercadoria, para trazer uma reflexão acerca da complexa relação 
entre este modo de produção e a atividade projetual do campo do design. A partir 
da observação de que há, ao longo do desenvolvimento histórico, divergência 
entre uma forma de produzir artefatos singulares em um espaço social específico 
e um modo de produção abrangente de bens na sociedade, propomos uma 
discussão empregando não só autores de teoria crítica, mas também Marx, o autor 
essencial cujos apontamentos nos permitirão, ao longo desse estudo, examinar 
a importante questão da inserção e do reconhecimento do design no avanço da 
sociedade capitalista.

Este artigo tem como temática central a Feira Brasileira de Exportação – Brasil 
Export 72, ocorrida em setembro de 1972 na cidade de São Paulo. Nesse 
contexto, a presente investigação discute os objetivos, resultados e críticas 
ao evento que propuseram especificamente uma relação entre a feira e suas 
contribuições ou entraves para o design brasileiro. Para isso, documentos 
jornalísticos da década de 1970 disponíveis em acervos online, como a 
Hemeroteca da Biblioteca Nacional e os acervos dos jornais O Globo e Folha de S. 
Paulo, são mobilizados no intuito de compreender as diferentes narrativas criadas 
em torno da Brasil Export 72. O objetivo geral da pesquisa é entender de que 
maneira as vontades e/ou frustrações de designers, empresários, figuras políticas 
e jornalistas se articulavam para a construção da relação design-indústria como 
aspecto fundamental para o design brasileiro. 
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Sérgio Kehl: pioneiro no ensino 
de ergonomia e de projeto do 
produto no Brasil

O prazer como 
instrumento artístico em 
William Morris

Sérgio Augusto Penna Kehl foi engenheiro e professor da Politécnica da 
Universidade de São Paulo, onde foi o primeiro a ministrar aulas de Ergonomia e o 
primeiro a lecionar uma disciplina de desenvolvimento de produto no Brasil a partir 
do início de 1960. Sua importância para a história do campo do design abrange 
a presidência na primeira associação de desenhistas industriais e a fundação de 
um escritório que foi responsável por grandes projetos para estatais como o Metrô 
de São Paulo e a Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA). O artigo pretende 
contribuir para o resgate da memória do design brasileiro deste personagem 
pioneiro e apresentar suas ideias sobre Criatividade e Ergonomia. Exemplificamos, 
ainda, como sua relação com a Ergonomia se refletiu nos projetos de seu escritório, 
por meio de dois projetos icônicos. As fontes de dados para a pesquisa foram: 
bibliográfica, entrevistas e documentos de projetos e da empresa.

William Morris, figura central na história do design, defendia que a arte seria a 
expressão do prazer do trabalhador no trabalho – qualquer que fosse tal trabalho. 
A ideia foi inspirada no pensamento do crítico de arte inglês John Ruskin, 
porém ganhou interpretação e significado próprios no trabalho de Morris. Este 
artigo investiga de que maneira a ideia de prazer no trabalho manifestou-se no 
pensamento do designer, buscando entender seus vários significados e, também, 
contradições. Tal proposição de Morris só pode ser compreendida a partir de 
noções anteriores a ela, como sua ligação com o trabalho de Ruskin e sua filiação 
socialista. Por isso, o artigo propõe contextualizar a experiência (teórica e prática) 
política e artística de Morris para construir um entendimento sobre sua visão de 
prazer no trabalho. 
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Design, 
obsolescência 
programada e 
ética.

Moda de luxo, desfiles de 
moda e a capitalização do 
‘gênio criador’

No contexto contemporâneo, o design é frequentemente levado a assumir a 
função de ferramenta estratégica para o estímulo ao consumo. Com isso, uma 
atividade que tem potencial para produzir bem-estar e qualidade de vida corre 
um grande risco de contribuir para aceleração do descarte, com correspondente 
impacto ambiental negativo, e a para permanência da desigualdade social. A 
situação seria desoladora se não houvesse alternativas para a prática do design, 
caminhos que apresentam uma saída para aqueles que anseiam pela constituição 
de um design ético. As competências do campo podem ser direcionadas para o 
desenvolvimento de soluções sustentáveis e inclusivas, que promovam valores 
coletivos e ajudem a fomentar o estabelecimento de uma sociedade mais justa. 
No entanto, para que isso ocorra, é necessário que os designers se conscientizem 
que suas escolhas possuem um caráter político e reconheçam que sua atuação no 
campo implica em responsabilidade social.

No Campo do Design, é bastante comum observarmos a valorização do trabalho 
criativo e a ênfase nos relatos biográficos acerca dos designers e suas obras, o 
que reforça a noção mítica do “gênio criador”. Este artigo, de cunho bibliográfico e 
documental, tem como objetivo refletir acerca da construção histórica dessa noção 
na moda de luxo, cuja origem está atrelada ao surgimento da Alta Costura e dos 
desfiles de moda. Além disso, demonstramos que a ideia do “gênio criativo” se 
manifesta claramente nesse setor até os dias de hoje e analisamos de que modo 
ela impulsiona a acumulação de capital simbólico e financeiro das marcas de luxo. 
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A epoché da epoché: 
reflexões acerca de uma 
redução fenomenológica 
no campo do design

A primeira Bienal Internacional de 
Desenho Industrial no Brasil em 1968: 
didática e crítica da profissão de design 
moderno em exposição

A escrita que segue tem por objetivo traçar reflexões primárias sobre uma possível 
epoché acerca da epistemologia do design que não parta da evidência apodítica da 
atitude projetual, o projetista. Neste sentido, a partir da observação por uma busca 
epistemológica de viés fenomenológico no design, são empreendidas reflexões 
sobre a “epoché cultural”, cultura material, o próprio e o não-próprio com intuito de 
levantar questionamentos sobre a consciência originária da suspensão acerca do 
design e como tal afetaria a obtenção de uma essência do campo.

Esse artigo se propõe a recolher, descrever e analisar o que foi exposto e como foi 
organizada a primeira Bienal Internacional de Desenho Industrial que aconteceu 
no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro – MAM-Rio entre novembro de 
1968 e janeiro de 1969. A Bienal trouxe a tona o atrito e a disputa de visões 
sobre o design moderno no Brasil ao expor lado a lado uma visão positiva de 
um mercado em expansão e a visão crítica sobre o estado da industrialização do 
país pelos alunos da Escola Superior de Desenho Industrial – ESDI. A pesquisa 
é baseada em documentação nos arquivos do MAM-Rio e da ESDI e teve suas 
fontes complementadas por publicações da época. A Bienal foi o primeiro esforço 
governamental brasileiro para divulgar o design para o público geral. Promovida 
pelo Ministério de Relações Exteriores e envolveu as principais entidades 
promotoras da profissão da época.
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Currículos mínimos de Desenho 
Industrial e os reflexos do campo 
brasileiro de design de 
1960 a 1989

Ponto, linha e campo: 
três modos de ver o 
campo do design

O artigo propõe algumas reflexões e relações entre a história dos Currículos 
Mínimos de Desenho Industrial e algumas características que constituíram a 
história do campo brasileiro de design. São elas: 1. a representatividade da 
categoria profissional na redação dos Currículos Mínimos; 2. a perda de hegemonia 
das associações profissionais e a consolidação de um campo acadêmico do 
desenho industrial; 3. atividade projetual de Desenho Industrial como uma 
atividade reservada a cursos superiores; e 4. a longa vigência dos Currículos 
Mínimos e de seus conceitos para formação do desenhista industrial. Finaliza-se 
ressaltando o anacronismo ideológico destes conceitos diante das mudanças no 
campo do design, e os efeitos persistentes dessas ideias.

Neste artigo, tratamos da questão do campo do design, partindo das 
considerações de Bruce Archer, Nigel Cross e, principalmente, Richard Buchanan. 
De modo a organizar concepções concomitantes do campo, utilizamos, além da 
ideia do design como campo, das figuras da linha e do ponto. Pensado com linha, 
o design corresponde a uma disciplina básica para a todas as especializações, e, 
como ponto, o design torna-se o lugar de encontro dos diversos saberes e fazeres 
voltados à criação e transformação das organizações. Identificamos a questão 
do campo como sendo fundamental para alguns profissionais e educadores do 
design após a Segunda Guerra Mundial, quando problemas de maior escala e 
complexidade passaram a exigir novas abordagens e métodos de projeto; e a 
organização como o principal ente social responsável a partir de então pelo mundo 
que habitamos, a saber, o mundo artificial ou feito pelo ser humano.
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Trabalho digno, dimensão civil do 
projeto e pesquisa histórica no Brasil: 
a sessão Design, Designers e Utopia do 
1º P&D Design 94

Mitologias do design 
Brasileiro: o caso da 
Goyana S.A.

Este estudo reflete sobre os três artigos publicados na sessão temática intitulada 
Design, Designers e Utopia, que ocorreu exclusivamente na edição inaugural 
do Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design – P&D 
Design, em 1994. As comunicações trataram de temas como a inserção de 
recém-formados no mercado de trabalho, a atividade projetual diante do cenário 
de crise socioeconômica, bem como a respeito de concepções de design para 
além daquelas praticadas pelas instituições de ensino. Assim, a fundamentação 
teórica desta investigação constitui uma síntese sobre o campo do design nos 
domínios da cidadania e da utopia, na busca por inter-relações com o referencial 
dos congressistas. Em uma abordagem integrativa da revisão de literatura com o 
método da história oral, em entrevista com articulistas participantes, o resgate da 
referida sessão oferece um acréscimo à memória da pesquisa na área e ao debate 
acerca da função social do design no país.

Este artigo discute, sob a ótica da cultura material, a questão dos discursos 
mitológicos incorporados ao design industrial, tomando para isto elementos da 
produção brasileira: os produtos para uso à mesa feitos em materiais plásticos 
de alta qualidade pela empresa brasileira Goyana S.A. entre as décadas de 1950 
e 1990. Baseando-nos em uma análise de um grande número destes produtos e 
das propagandas relativas a eles, procedemos a uma semiose destes e de suas 
estratégias, levando em conta as particularidades da indústria e do mercado 
nacional, e da dependência de ambos nas matrizes importadas de países mais 
desenvolvidos. Este trabalho foi extraído de nossa tese de doutoramento, um 
trabalho abrangente acerca da origem desta classe de objetos em outros países, 
da sua introdução no Brasil e do grande sucesso que logrou ao longo de| 
quatro décadas. 
Palavras-chave: Design; Goyana; plásticos.
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Geneal: nostalgia e 
imaginário carioca 
no branding de um 
cachorro-quente

O mobiliário da Pinacoteca 
do Estado de São Paulo. 
Design, identidade e 
contexto.

Este artigo é o resultado de uma pesquisa exploratória que analisa, de forma 
contextualizada, a participação do design gráfico – através de suas dimensões 
físicas e simbólicas – nas estratégias de branding e comunicação da marca 
Geneal que, apesar de ter o cachorro-quente – tipicamente americano – como 
seu principal produto, se assume como sendo “genuinamente carioca”. Para 
estabelecer este posicionamento, têm sido utilizadas imagens representativas da 
praia e de lugares-símbolos da cidade, grafismos com elementos florais tropicais, 
além de referências vintages que apelam para a nostalgia de quando a marca 
foi implantada. O levantamento de dados partiu de referências bibliográficas 
interdisciplinares e levantamento de imagens tais como de pontos de venda, 
campanhas, mídias sociais e o atual brandbook da empresa, além da realização 
de uma entrevista com a gerente geral da marca. Para o processo de análise 
considerou-se, especialmente, as lentes teóricas de Roland Barthes e o modelo 
metodológico de Martine Joly.

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma discussão sobre o mobiliário 
institucional da Pinacoteca de São Paulo, desenvolvidos por autores de renome do 
design brasileiro, abordando reflexões sobre uso e características, com o intuito 
de observar aspectos identitários, culturais e de expressividade, identificando 
tais autores, apresentação ao público, entorno e seus aspectos formais, materiais, 
estruturais e de estilo. Integra uma pesquisa de doutorado em andamento, que 
pretende resultar em um panorama desse segmento de mobiliário, junto a centros 
culturais selecionados da cidade de São Paulo, identificando também a relação dos 
primeiros com estes espaços. O caso da Pinacoteca é emblemático nesse contexto, 
tanto pela sua importância local e nacional, quanto por se localizar numa região 
que passou por um amplo processo de requalificação urbana a partir da década 
de 1980. Ao final, são apresentados questionamentos sobre o papel do design no 
contexto da identidade e cultura material.
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Perspectivas da 
experimentação no design e 
a proposta de uma postura 
experimental

O Fundo do CNRC e a 
História Cultural do Design: 
aproximações e perspectivas 
de preservação

A literatura de design aponta para uma variedade de modos distintos de 
experimentação em design. Quase sempre uma compreensão relacionada às 
maneiras do experimento, típica da prática da Ciência Moderna. Considerando os 
tempos incertos e críticos em que nos percebemos enquanto sociedade, torna-
se urgente um esforço por práticas de design que excedam as dinâmicas do 
experimento. Assim, algumas leituras de experimentação, que a pensam enquanto 
prática experimental, favorecem a emergência de alternativas que impulsionam 
novos modos de ser, fazer, pensar e sentir. Este artigo pretende discutir diferentes 
compreensões de experimentação em design, de modo a pensar os pilares de 
uma postura experimental e suas implicações gerais. Para tanto, reportamo-nos 
a um caso de uma prática elaborada a partir da materialização dos conceitos 
que compõem tal postura. A visão de experimentação que propomos, mostra-se 
favorável a uma atuação de design mais engajada com as incertezas.

Este artigo elabora uma reflexão sobre o Fundo documental do Centro Nacional 
de Referência Cultural (CNRC) preservado no Arquivo Central do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em Brasília. Primeiramente, 
descreve as características de produção, arquivamento e preservação deste 
acervo, focando sua observação na série de diapositivos “Artesanato com 
pneus”. Em seguida, apresenta uma breve revisão historiográfica, visando uma 
compreensão mais clara do que vem a ser História Cultural do Design. Busca-se 
assim revisitar a série preservada no IPHAN, permitindo uma melhor compreensão 
da sua produção e, assim, auxiliando na sua preservação. 
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Design, história e higiene 
menstrual nos anúncios da 
marca Camelia (1930 -1933)

Hermenêutica da 
criatividade: o modelo 
de Csikszentmihalyi

O presente artigo se enquadra no tema Design: história e teoria, no qual busca 
observar territórios e identidades, refletindo especialmente sobre como as 
propagandas da marca Camelia veiculadas entre os anos de 1930 e 1933 retratam 
a figura da mulher e o paradigma da menstruação. Os veículos em que aparecem 
os anúncios são o Jornal Correio da Manhã, a Revista Excelsior e a Revista A Noite 
ilustrada. Pretendemos expor a análise do conteúdo, das imagens e dos aspectos 
gráficos dos artefatos para entender como o design gráfico e a comunicação visual 
da década de 1930 aborda o tema da higiene menstrual. 

Trata-se de elaborar uma hermenêutica da criatividade a partir da fenomenologia 
hegeliana, da ontologia fundamental heideggeriana e da abordagem freudiana 
do aparelho psíquico no universo da criação do Design. O modelo conceitual de 
criatividade escolhido foi o utilizado por Csikszentmihalyi, mais especificamente a 
concepção de indivíduo, domínio e campo. Compreender a criatividade do Design 
a partir de uma abordagem filosófica permite vislumbrar com mais acuidade os 
processos em que se opera a criatividade e como a mesma é reconhecida no 
âmbito social.
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Processo criativo e linguagem 
visual do trabalho gráfico da 
Emilie Chamie

Clara Porset, Anni Albers e Lina Bo 
Bardi: o design moderno no continente 
americano a partir de deslocamentos e 
circulação de designers mulheres

Este artigo visa analisar o processo criativo e a linguagem visual de alguns 
projetos de Emilie Chamie ao longo de sua trajetória profissional de quase 50 
anos. Ela fez parte de uma geração de designers pioneiros que estudou no 
Instituto de Arte Contemporânea (IAC) do Museu de Arte de São Paulo (Masp). 
Sua formação nos anos 1950 e 1960 teve grande influência em seu trabalho. O 
artigo está organizado em quatro partes, sendo a primeira a introdução; a segunda 
descreve as fontes da pesquisa no acervo do Instituto de Estudos Brasileiros 
da Universidade de São Paulo (IEB-USP), as entrevistas realizadas e a revisão 
bibliográfica; a terceira parte apresenta a análise visual dos projetos ao longo dos 
anos; e termina com as considerações finais. Foi utilizada a metodologia de micro-
história e história oral. Pretende-se trazer à tona a importância da produção de 
Emilie para a historiografia do design.

O trabalho apresenta um recorte da pesquisa de doutoramento de autore, acerca 
da trajetória e obra da designer de origem cubana Clara Porset. A partir de 
investigação bibliográfica, apresentam-se aproximações e diferenças presentes 
nas trajetórias de três mulheres modernistas que atuaram como designers: Clara 
Porset, Anni Albers e Lina Bo Bardi. Entre as similaridades: fixaram-se fora de 
seus países de origem por razões políticas; trabalharam em parceria com seus 
companheiros; atuaram na produção material e crítica; foram impactadas pelo 
contato com artesanatos locais no continente americano; e se destacaram em 
áreas dominadas pela presença masculina. O objetivo é estabelecer uma análise 
comparativa entre momentos das trajetórias, observando como o design moderno 
se configurava em meados do século XX, tendo sofrido interferências decorrentes 
de duas guerras mundiais e de conflitos político-ideológicos que precarizavam o 
desenvolvimento de um campo em formação. 
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Fatos e Artefatos: o 
botton como objeto de 
memória gráfica

Juventude “transada” nas 
capas da Pop, primeira revista 
jovem do Brasil (anos 1970)

Este trabalho apresenta uma pesquisa bibliográfica sobre o botton, objeto gráfico 
de natureza promocional, que já expressava seu potencial em transmitir ideias 
desde meados do século XVIII. Nele, pretendemos fomentar a reflexão sobre sua 
importância como ferramenta de divulgação de causas e posicionamentos sociais, 
além do seu entendimento como artefato efêmero. Para isso, fizemos referência 
direta ao estudo de memória gráfica enquanto arcabouço teórico. Reunindo 
também outras informações pertinentes sobre a história, produção e alternativas 
de uso deste objeto tão trivial e, ao mesmo tempo, colecionável.

A Pop, primeira revista destinada à juventude brasileira, circulou entre 1972 
e 1979, dialogando com transformações comportamentais do período 
impulsionadas pela contracultura e pelos movimentos gay e feminista. Busco 
compreender como as capas da Pop moldaram modelos de juvenilidades que, 
a priori, questionaram o conservadorismo social, ampliando referências para a 
construção das identidades juvenis. Nessa perspectiva, utilizo pesquisas sobre 
Juventude, Gênero, Raça, História, Imagem e Design. O estudo das mídias 
é relevante, pois elas constroem representações que parecem ser a própria 
realidade, legitimando e ampliando, mas também interditando modos de ser e 
estar no mundo, podendo reiterar e/ou tensionar desigualdades sociais. O estudo 
indicou que a Pop questionou modelos de comportamento tradicionais, embora 
tenha produzido, em grande medida, representações de juvenilidades ligadas às 
camadas privilegiadas, à branquitude e à heteronormatividade.
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Acessibilidade digital 
do canal de governança 
pública ‘Central 156’ de 
Curitiba, Brasil

Contribuições para o 
desenvolvimento de 
projeto de sutiã para 
mulheres no climatério

A ‘Central 156’ é um serviço da Prefeitura de Curitiba (Paraná, Brasil), em 
aplicativo e site,  onde os cidadãos podem solicitar serviços municipais, 
informações, bem como registrar demandas e queixas de problemas de ordem 
pública. Este trabalho analisa a acessibilidade desta plataforma, com o objetivo de 
definir uma metodologia de avaliação, a fim de diagnosticar pontos de melhoria 
para os seus canais. Nesta pesquisa, guias e manuais de acessibilidade, nacionais 
e internacionais, que definem diretrizes de design universal, internet acessível, 
ergonomia e princípios de acessibilidade foram utilizados. O resultado é um 
relatório com sugestões de melhorias para implementação, de modo que mais 
cidadãos possam participar ativamente dos processos de tomada de decisão 
do município. O banco de dados pode subsidiar gestores públicos em tomada 
de decisões e contribuir para a construção de uma cidade mais inteligente e 
sustentável. A metodologia pode também ser aplicada para outras plataformas de 
governança digital.

O climatério é a fase biológica compreendida entre o período reprodutivo e não 
reprodutivo da vida feminina. A menopausa é um marco nessa época: diz respeito 
a parada definitiva da menstruação. Esse evento pode ocorrer por volta dos 45 
anos, em razão do declínio da produção de estrogênio e progesterona a nível 
ovariano, causando alterações físicas e psicológicas. O sutiã é uma peça íntima 
do vestuário feminino que além de exercer a função de cobrir e sustentar a região 
do seio, consegue promover o bem estar psicológico da mulher. Este artigo 
pretende contribuir para o repensar no projeto de design de sutiãs para mulheres 
menopausadas, visando suas particularidades e necessidades, por meio de revisão 
de literatura, concluindo-se que é viável o desenvolvimento de um produto de 
moda que pode contribuir para minimizar os prejuízos físicos e psicológicos desse 
período da vida feminina.
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Implementação da Acessibilidade 
Digital: benefícios, dificuldades e 
consequências - uma revisão 
de literatura

A evolução das técnicas 
de fabricação e sua 
importância para o Design

A proposta desse trabalho é compreender e aprofundar o tema da complexidade 
da acessibilidade digital, com foco nas dificuldades de implementação do acesso 
na web e suas possíveis soluções. Para aprofundamento teórico foi realizado uma 
Revisão de Literatura, a partir do Portal Periódico da CAPES, que resultou em 21 
artigos analisados e sintetizados na fase de condução da pesquisa. Com base 
nesse levantamento, sintetiza-se na discussão as complexidades verificadas na 
literatura. Conclui-se que é necessária a elaboração e aprimoramento de diretrizes 
específicas a cada grupo de usuários e que a implementação dessas diretrizes 
deve ser realizada em conjunto com o público-alvo na etapa de concepção do 
projeto digital inclusivo.

A busca por melhorias na qualidade de vida faz parte da rotina do homem 
desde o momento que este começa a conviver em grupos sociais e sua trajetória 
histórica é marcada por eventos onde ficam evidentes saltos de evolução quando 
um processo de fabricação se atrela a uma nova tecnologia. Pretende-se com 
esta pesquisa apresentar o desenvolvimento dos processos de fabricação 
para o aprimoramento do design de produtos a partir do momento em que o 
homem domina uma nova força tecnológica, permitindo o avanço da sociedade 
para chegarmos a processos contemporâneos de fabricação de eletrofiação e 
eletropulverização, aqui utilizados para construção de estruturas biocompatíveis. 
Os resultados mostraram que os parâmetros utilizados no equipamento e a 
concentração das soluções permitiram desenvolver fibras de Policaprolactona 
(PCL) com o diâmetro médio de 1,2 µm ± 0,6 e partículas de gelatina com 
diâmetro médio de 0,9 µm ± 0,2. 
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Análise nas fachadas cinética e 
dinâmica: um estudo de design 
sobre técnicas e modelos 
conceituais

Usabilidade e serviços públicos 
digitais: encontrabilidade das 
informações sobre registro de 
marca no portal do INPI

Durante as últimas décadas, algumas tipologias arquitetônicas de fachadas 
aderiram a uma nova tecnologia, onde apresenta uma idealização apoiada no 
uso de método evolutivo de geração da forma. Neste sentido, o presente artigo 
tem como objetivo analisar de que modo os profissionais das áreas de design, 
arquitetura, engenharias e empresários consideram as fachadas cinética e 
dinâmica como um recurso que proporciona sustentabilidade, economicidade e 
eficiência produtiva. Desta forma, os métodos de Entrevistas em Profundidade 
(EPs) e focus group são abordagens para coleta de dados; e a revisão bibliográfica 
para apresentar definições e princípios nas técnicas conceituais. Para codificar os 
resultados, espera-se que a pesquisa em desenvolvimento possa responder aos 
objetivos traçados e, assim, favorecer a análise real sobre a aplicação de princípios 
biomiméticos nas faces exteriores envidraçadas que delimita pontos cruciais ao 
design criativo.

No Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), todos os serviços são 
oferecidos on-line, sendo o registro de marca o mais demandado e com maior 
número de dúvidas dos usuários, apesar das informações disponíveis no portal da 
instituição. Esta pesquisa investigou quais fatores impactam a encontrabilidade 
das informações sobre o pedido de registro de marca no portal do INPI, com 
objetivo de identificar as dificuldades dos usuários ao utilizá-lo. Um estudo 
exploratório levantou as principais perguntas que o Instituto recebe sobre registro 
de marcas. O resultado embasou uma avaliação cooperativa no portal com 
empresários voluntários ligados à inovação. Foram identificados problemas nos 
sistemas de arquitetura da informação, no desenho das páginas e nas instruções, 
o que afetou a encontrabilidade das informações. Foram geradas recomendações 
para aperfeiçoamento da área de Marcas do portal. 
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Análise de dados qualitativos 
através de entrevistas semi-
estruturadas com foco em 
fibromialgia

“A realidade nem sempre é frustrante”: 
Alinhando os modelos mentais dos usuários 
com as reais capacidades com as reais 
capacidade de Assistentes de Voz (AVs)

O trabalho em questão se propõe a elencar as necessidades das pessoas 
com fibromialgia e caracterizar os perfis de usuário, para a construção de um 
aplicativo de autogestão da saúde desses usuários. A metodologia adotada 
foi a análise qualitativa de dados através de entrevistas semiestruturadas, 
feitas com especialistas da área da saúde e pessoas com fibromialgia, com 
a complementação da análise de dados bibliográficos sobre a fibromialgia. 
A pesquisa possibilitou a análise dos códigos em comum encontrados nas 
entrevistas, o levantamento da frequência de aparecimento de cada código, a 
caracterização dos perfis entrevistados, a identificação das suas necessidades 
enquanto possíveis usuários e a definição das funcionalidades básicas do 
aplicativo para atender às suas especificidades.

Assistentes de Voz (AVs), como Alexa, estão cada vez mais populares, mas os 
modelos mentais dos usuários são incompatíveis com as reais capacidades desses 
sistemas. Para melhorar as interações, alinhar as percepções dos usuários com o 
real funcionamento dos AVs é necessário, e, para isso, é essencial considerar as 
percepções dos designers desses produtos. Assim, foram conduzidas entrevistas 
exploratórias semi-estruturadas com profissionais experientes em interfaces 
conversacionais, visando explorar suas opiniões sobre as causas para as lacunas 
nos modelos mentais dos usuários e identificar soluções para o problema. 
Os resultados indicaram que as características antropomórficas dos AVs e a 
apresentação de informações foram considerados influentes para as percepções 
dos usuários, assim como marketing, ficção científica e as características dos 
usuários. Ainda, aumentar a transparência do sistema foi considerada uma solução 
adequada, mas os designers precisam ter as habilidades e conhecimento para 
aplicar a solução, considerando necessidades dos usuários e de usabilidade.
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Destrinchando fake 
news: um website para 
educar na identificação 
de notícias falsas

Método para análise 
de gestos interativos 
freehand, aplicado a 
diferentes culturas

Esse projeto de conclusão de curso em Comunicação Visual Design consiste na 
criação de um website intitulado “Destrinchando Fake News”, uma página com 
análises de notícias falsas em formato de infográfico, na qual evidenciam-se e 
explicam-se elementos-chave para a identificação de desinformação na internet. 
O objetivo do website é formar uma ferramenta de educação na identificação 
de conteúdo enganoso, funcionando de maneira complementar às agências de 
checagem de notícias já existentes. O projeto foi realizado com fundamentação 
teórica de estudos das redes e mídias sociais, das práticas do jornalismo 
profissional e da cultura visual. A partir da aplicação de um questionário online, 
que corroborou a hipótese de necessidade de uma ferramenta como esta, das 
análises de sites de checagem e de notícias falsas, e de referências de navegação, 
foi montado o conteúdo do website e seu protótipo navegável.

O presente artigo apresenta um estudo sobre a morfologia de gestos interativos 
realizados com mãos livres, designados como freehands, considerados como 
naturais em diferentes contextos culturais, de modo a verificar suas características, 
baseado em quatro parâmetros: postura assumida pela mão, localização, 
movimento e lateralidade. O objetivo do trabalho é expor nuances identificadas na 
forma dos movimentos gerados por usuários de diferentes culturas, que permitam 
uma comparação entre estes gestos. Foi realizada uma simulação de interação 
gestual e uma entrevista semi-estruturada, com discentes de pós-graduação 
em Design do Maranhão e Rio de Janeiro. Na pesquisa, foram observados 
gestos resultantes da característica cultural de cada lugar, que culminaram em 
mais similaridades que contrastes dos movimentos executados pelos usuários 
voluntários. Devido a pandemia do Corona Vírus, a simulação foi realizada 
remotamente, através de videoconferência. Este artigo é parte da pesquisa 
desenvolvida no curso de doutorado em Design, no PPDESDI.
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A influência das características das 
tampas de rosca na transmissão de 
força pelo usuário: um estudo com 
garrafas para água

Inovação no design de 
navegação para a mobilidade de 
pessoas com deficiência visual 
no Metrô de São Paulo

Parâmetros para o desenvolvimento de embalagens podem ajudar a reduzir 
o número de acidentes domésticos relacionados à manipulação de diversos 
produtos de uso cotidiano, que muitas vezes exigem que o indivíduo disponha 
de força excessiva, uso de ferramentas ou de ajuda de terceiros para usufruí-los. 
A situação torna-se ainda mais preocupante quando se trata de usuários com 
reduzida força manual. Pelos motivos expostos, este trabalho buscou realizar uma 
avaliação da Força de Preensão Manual (FPM) através de atividades simuladas, 
com participantes jovens, adultos e idosos de ambos os sexos, a fim de avaliar a 
influência das características das tampas de rosca de garrafas para água, na FPM. 
Esta pesquisa contou com a participação de 144 voluntários em uma de suas 
fases e os resultados apontaram para recomendações para o projeto adequado de 
tampas de rosca circulares.

Este trabalho documenta a pesquisa e a apresentação de um sistema de orientação 
ambiental para pessoas com deficiência visual mostrado ao público no Metrô 
de São Paulo no primeiro trimestre de 2020. O sistema, desenvolvido com base 
em pesquisas com pessoas com deficiência visual, foi batizado de “<omitido>” e 
utiliza unidades de balizamento posicionados em locais estratégicos no ambiente, 
de forma a transmitirem informações de orientação e mobilidade para receptores 
em poder dos passageiros. O objetivo do sistema é fornecer informações audíveis 
para a tomada de decisão sobre o trajeto seguido. As pesquisas demonstraram 
que o sistema oferece aos passageiros com deficiência visual, incremento da 
segurança na tomada de decisão, assim como na percepção de maior autonomia no 
deslocamento dentro da estação do Metrô de São Paulo.
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Sala 111 [ESPM] | 28/10 | 14h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo
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Design centrado no usuário 
no desenvolvimento 
da plataforma online 
‘Ensinativa’

Tendências do estudo de 
transformação digital em 
uma análise bibliométrica

Este artigo apresenta uma parte dos resultados do Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) de graduação em design da omitida para revisão cega, desenvolvido 
em 2020. Como produto final do TCC, que objetivou elaborar instrumentos para 
o desenvolvimento de atividades de ensino-aprendizagem ativas em design, 
desenvolveu-se uma plataforma online. Para isso, foram realizados diversos 
procedimentos como criação de personas, análises paramétricas, oficinas 
de cocriação, card sorting e prototipação de baixa, média e alta fidelidade, 
guiadas pela metodologia proposta por Garrett (2000). Considera-se que 
o desenvolvimento colaborativo de um produto digital e com foco centrado 
no usuário contribui para um resultado mais assertivo, sanando dúvidas e 
colaborando com novos pontos de vista.

A discussão de transformação digital, muito presente nos últimos anos, possui 
cada vez mais relevância em várias áreas de pesquisa, como economia, gestão 
e tecnologia. Ao mesmo tempo, o uso de técnicas bibliométricas tem sido 
frequente no auxílio ao entendimento de novas temáticas, auxiliando inclusive na 
identificação de tendências de pesquisas futuras. Assim, o objetivo deste artigo 
é identificar, por meio de uma análise bibliométrica, os aspectos relevantes na 
produção científica na área de transformação digital e definir as tendências para as 
principais áreas de pesquisa relacionadas ao tema. Além da confirmação de que os 
métodos estatísticos utilizados na bibliometria podem gerar evidências relevantes, 
também foi possível medir a produtividade de autores e editoras, facilitando 
possíveis revisões da literatura futuras, bem como, definir tendências para as áreas 
de pesquisa de economia e negócios, ciência da computação, engenharia, ciência 
& tecnologia e educação.

Autoria: 
Matheus Charles Damásio, Isadora Burmeister 
Dickie, Haro Ristow Wippel Schulenburg

Simpósio Temático: 
Design e tecnologia (03)

Local: 
Sala 111 [ESPM] | 28/10 | 14h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

Autoria: 
Felipe Walcarenghi Marra, Dercio Santiago da 
Silva Jr, André Ribeiro de Oliveira

Simpósio Temático: 
Design e tecnologia (03)

Local: 
Sala 111 [ESPM] | 28/10 | 14h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo
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https://www.youtube.com/watch?v=zz0H_SXN1uk
https://youtu.be/HEqyEkdbd40


Escalas em aquecimento: reflexões 
teóricas e projetuais sobre o design de 
uma visualização digital de dados de 
aquecimento global

Visualizando a COVID-19 
associada a outras variáveis: 
uma análise comparativa de 
ferramentas interativas

Este artigo apresenta uma parte dos resultados do Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) de graduação em design da omitida para revisão cega, desenvolvido 
em 2020. Como produto final do TCC, que objetivou elaborar instrumentos para 
o desenvolvimento de atividades de ensino-aprendizagem ativas em design, 
desenvolveu-se uma plataforma online. Para isso, foram realizados diversos 
procedimentos como criação de personas, análises paramétricas, oficinas 
de cocriação, card sorting e prototipação de baixa, média e alta fidelidade, 
guiadas pela metodologia proposta por Garrett (2000). Considera-se que 
o desenvolvimento colaborativo de um produto digital e com foco centrado 
no usuário contribui para um resultado mais assertivo, sanando dúvidas e 
colaborando com novos pontos de vista.

Desde o início da pandemia da COVID-19, técnicas e ferramentas de 
visualização de dados foram aplicadas no suporte ao entendimento da doença 
e à tomada de decisão para contê-la. Parte desse entendimento passa por 
verificar como outras variáveis intensificam os impactos da COVID-19 e são 
intensificadas por ela. Esse artigo se dedica à análise comparativa de uma 
seleção de ferramentas interativas de visualização de dados disponíveis na web 
que possibilitam a observação de relações entre eventos de COVID-19 e outras 
variáveis. O objetivo desta análise é reconhecer nessas ferramentas padrões 
de design, de forma a identificar critérios prescritivos de concepção e projeto. 
Foram analisadas 33 ferramentas, agrupadas por dois formatos de apresentação 
(dashboards e artigos de scrollytelling) e classificadas por características de dois 
grupos (dados/domínio e técnicas). Oito padrões que representam escolhas de 
design foram observados e discutidos no artigo.

Autoria: 
Rodolfo Augusto de Araujo Almeida, Doris 
Clara Kosminsky

Simpósio Temático: 
Design e tecnologia (03)

Local: 
Sala 111 [ESPM] | 28/10 | 14h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

Autoria: 
Igor Falconieri Santiago, Doris Clara Kosminsky

Simpósio Temático: 
Design e tecnologia (03)

Local: 
Sala 111 [ESPM] | 28/10 | 14h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo
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Design Thinking e Frevo: uso de abordagem 
de Design para a construção de site 
comemorativo dos 100 anos do Cariri 
Olindense durante pandemia do Coronavírus

A cultura e o artesanato 
boruca traduzidos em 
uma coleção de moda

A felicidade do frevo se completa com a multidão. Em 2021, o Cariri Olindense, 
mais antiga troça de Olinda, completou 100 anos. A pandemia do coronavírus 
impediu as comemorações. O Cariri foi em busca de novas celebrações. Dentre 
elas surgiu um coletivo e uma das ideias foi criar um site. Partindo da hipótese de 
que seria possível utilizar um processo de Design para elaboração do site - que 
teria como foco contar sua história - o processo que embasa o Design Thinking 
(imersão, ideação e prototipação) foi utilizado para transmitir as memórias desse 
ícone do frevo. Esse trabalho, além de apresentar um referencial teórico sobre 
como comunicar histórias e processo de Design, traz a pesquisa - guiada por esses 
estudos - que resultou na elaboração do site e um Twitter. Nas considerações 
finais é possível ver ainda os passos futuros e como esse trabalho pode ser 
utilizado por outras pessoas.

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de uma coleção de moda 
conceitual inspirada na tribo BORUCA da Costa Rica, relacionando os elementos 
visuais da tribo com técnicas artesanais de design de superfície. No que tange a 
metodologia científica, esta pesquisa se caracteriza como estudo de caso, é uma 
revisão bibliográfica narrativa, de natureza aplicada. Como objetivo de estudo, 
exploratório descritivo. Desta forma, foram realizadas leituras de referências 
dos assuntos abordados a partir de verificações bibliográficas, derivadas de 
livros, artigos científicos e sites relacionados ao estudo. Para tanto, tem-se como 
problema: de que forma os elementos da tribo BORUCA podem ser aplicados 
através de técnicas manuais em superfícies têxteis para o desenvolvimento 
de uma coleção de moda? O trabalho se dá em torno do estudo da cultura 
e artesanato BORUCA, contextualizando o design de superfície e técnicas 
manuais do mesmo para o desenvolvimento de uma coleção de moda. 

Autoria: 
Luís Henrique Delgado Santos, Janaína Campos 
Branco

Simpósio Temático: 
Design e tecnologia (03)

Local: 
Sala 112 [ESPM] | 28/10 | 14h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

Autoria: 
Gabriela Flores Nunes, Ana Paula Steigleder

Simpósio Temático: 
Design e tecnologia (03)

Local: 
Sala 112 [ESPM] | 28/10 | 14h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo
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https://www.youtube.com/watch?v=PXkcXWnaqYU


Configurações do livro digital: 
reflexões acerca do design 
editorial a partir da cultura de 
leitura em tela

O ambiente digital e a 
expografia: análise de 
conceitos para a exposição de 
acervos na internet

A leitura de conteúdos verbais e não verbais tem sido diversificada a cada tempo. 
Na atualidade, a frequência do estí mulo por interações virtuais configura uma 
realidade cultural que avança sem freios. Entretanto, lidar com o livro digital 
ainda é um processo que precisa de desapego, pois é um contato repleto de 
comparações com o do livro físico. A problemática não está apenas no processo 
de recepção, mas também nos processos do Design Editorial, já que o projeto 
gráfico da página digital poderá ser pensado de maneira particular e diversa 
de um material que será impresso. Neste artigo, com o foco em auxiliar a 
produção acadêmica de uma editora universitária, buscou-se refletir sobre quais 
aspectos de um livro digital podem tornar acolhedor o processo de leitura em 
tela. Os resultados apresentados são das pesquisas bibliográfica e de campo na 
comunidade acadêmica da omitido para revisão cega.

Este artigo propõe uma reflexão sobre o crescente processo de digitalização 
de acervos das instituições culturais. A presença de museus, assim como suas 
exposições e conteúdo na internet, abre caminhos para pensar as diferentes 
formas de interação com as artes visuais no espaço físico e no meio digital. 
A partir da análise de uma obra do acervo digitalizado do Museu Histórico 
Nacional, propomos explicitar práticas e princípios do meio digital. Essas análises 
visam contribuir para o entendimento de que as representações digitais de obras 
de arte se adaptam ao ambiente on-line a partir de recursos específicos do meio 
sem necessidade de mimetização do recinto expositivo.

Autoria: 
Germana Gonçalves de Araujo, Jeane de 
Santana, André Nunes de Azevedo, Ramon 
Silva Oliveira

Simpósio Temático: 
Design e tecnologia (03)

Local: 
Sala 112 [ESPM] | 28/10 | 14h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

Autoria: 
Renata Perim Albuquerque Lopes

Simpósio Temático: 
Design e tecnologia (03)

Local: 
Sala 112 [ESPM] | 28/10 | 14h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo
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Tipografia para 
legendagem: um estudo 
sobre leiturabilidade e 
legibilidade à distância

Desenvolvimento de 
máscara de proteção contra 
a COVID-19 utilizando 
manufatura aditiva

A tipografia tem como função primordial anunciar de forma visual ou tátil 
determinada mensagem, seja ela textual ou sonora, aos leitores e espectadores. 
A legenda, por sua vez, ganhou extrema relevância no contexto de consumo 
de conteúdos digitais em diferentes línguas. Diante do exposto, como projetar, 
então, uma tipografia que englobe aspectos de legibilidade sem comprometer 
o tempo de leitura e interpretação de textos? Este artigo tem como objetivo a 
geração de uma lista de requisitos técnicos como resultado de um estudo sobre 
leiturabilidade e legibilidade à distância. Para isso, foram apresentados conceitos 
de anatomia tipográfica, características da legenda e definições de leiturabilidade 
e legibilidade. Foram analisados, por meio de testes visuais, diversas fontes 
tipográficas produzidas para meios impressos e digitais, esclarecendo as 
características que contribuem para uma melhor experiência de leitura. 

O presente trabalho apresenta parte da pesquisa da PUC-Rio dedicada à 
investigação de modelos de máscaras de proteção contra a COVID-19 de baixo 
custo, reaproveitáveis, facilmente fabricáveis e obedecendo às normas vigentes 
de filtragem. O objetivo deste trabalho consiste em apresentar o processo de 
design e a progressão de uma das alternativas de modelo para máscaras de 
proteção individual desenvolvidas pela equipe. Para isso foi desenvolvido um 
mapeamento que demonstra os avanços obtidos com os contínuos esforços 
para aprimoramento e desenvolvimento de novas soluções. O critério para 
esta seleção consistiu em abordar as versões desenvolvidas que contém 
desdobramentos e soluções técnicas essenciais à obtenção de um modelo de 
máscara de proteção individual que foi encaminhado aos órgãos responsáveis 
pela regulamentação  de tais equipamentos.

Autoria: 
Brenda Frielink, Claudio Henrique da Silva

Simpósio Temático: 
Design e tecnologia (03)

Local: 
Sala 112 [ESPM] | 28/10 | 14h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

Autoria: 
Roberto Takao Yamaki, Jorge Roberto Lopes 
dos Santos, João Victor Azevedo de Menezes 
Correia de Melo, Aline Reis Kauffmann

Simpósio Temático: 
Design e tecnologia (03)

Local: 
Sala 111 [ESPM] | 28/10 | 16h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo
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Design, Saúde e Engenharia: 
Desenvolvimento de um 
laringoscópio descartável 
com câmera

Método do Mapeamento Prévio: 
o processo criativo do design na 
concepção de estratégias para a 
divulgação científica

Introdução: A pandemia da COVID-19 afetou de forma direta a segurança 
dos profissionais da saúde que atuam na linha de frente, os colocando como 
grupo de risco, devido à alta taxa de transmissão, exposição diária a pacientes 
contaminados e escassez de equipamentos de proteção. Objetivo: Desenvolver 
um laringoscópio descartável com câmera e reprodução da imagem em 
dispositivo móveis, tendo como principal caraterística uma abordagem do Design 
Centrado no Humano. Metodologia: O Processo foi dividido em duas etapas: 
Suporte teórico e Desenvolvimento das soluções. Resultado: O laringoscópio 
atendeu aos requisitos projetuais, permitiu que o profissional da saúde e o 
paciente mantivessem a postura corporal adequada durante a intubação e 
aumentou a distância entre ambos, diminuindo os riscos de contágio. Conclusão: 
O desenvolvimento do projeto centrado no ser humano, associada ao uso de 
tecnologias de criação e materialização, permite, propor soluções viáveis, ágeis e 
compatíveis as necessidades reais dos usuários.

A proposta deste artigo é apresentar o processo de concepção e aplicação do 
Método do Mapeamento Prévio, desenvolvido a partir da Teoria do Mapeamento 
Estrutural, originária da psicologia cognitiva. O método se estrutura em 
estratégias que medeiem as ações nos processos de concepção do design de 
modelos para a divulgação científica. São discutidos conceitos relacionados aos 
processos metodológicos em design, divulgação científica, analogias, modelos 
analógicos e a Teoria do Mapeamento Estrutural. Igualmente são apresentados 
os resultados da aplicação do MMP no redesign de modelo destinado à 
divulgação da astronomia.

Autoria: 
Eugenio Andrés Díaz Merino, Diogo Pontes 
Costa, Cesar Nunes Giracca, Giselle Schmidt 
Alves Díaz Merino

Simpósio Temático: 
Design e tecnologia (03)

Local: 
Sala 111 [ESPM] | 28/10 | 16h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

Autoria: 
Délcio Julião Emar de Almeida

Simpósio Temático: 
Design e tecnologia (03)

Local: 
Sala 111 [ESPM] | 28/10 | 16h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo
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Design e Território: casos 
e potencialidades de 
Indicação Geográfica no 
setor de Gemas e Joias

Materialidades do medo: 
compreendendo a estética da 
segurança pela antropologia 
dos materiais

Sob a ótica do Design para os Territórios, este trabalho tem como temática a 
valorização de produtos locais e as Indicações Geográficas (IG) no setor de 
gemas e joias. São apresentados dois exemplos que já têm registro de IG – (i) 
Opala Preciosa e Joias Artesanais de Opalas de Pedro II, no Piauí e (ii) Joias 
Artesanais em Prata de Pirenópolis, em Goiás – e um estudo de caso com 
potencial de registro – (iii) Topázio Imperial e Joias Artesanais de Ouro Preto, em 
Minas Gerais.  Os objetivos do trabalho são apresentar esses produtos locais e 
seus respectivos contextos, bem como difundir essa temática como possibilidade 
de pesquisa e de atuação do design. Os procedimentos metodológicos adotados 
foram a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. Os resultados demostram 
que o design pode contribuir para a identificação de produtos locais e para a 
construção de diagnósticos com comunidades produtoras.

O presente artigo propõe reflexões sobre como estudar as materialidades do 
medo produzidas em correspondência com as agências humanas a partir da 
própria matéria que as constitui. Inicia refletindo sobre implicações e paradigmas 
do design como lente para acessarmos ontologias de vida e modos de ser e 
estar no mundo, caracterizando o sistema moderno-colonialista de valores; 
em seguida, projeta este sistema nas condicionantes estéticas que coordenam 
as práticas materiais de segurança, identificando em palavras como ordem e 
limpeza indícios de materialidades do medo; daí, explora o estudo de materiais 
como produtores simbólicos nas práticas do design, identificando a vivacidade 
da matéria frente a estagnação dos objetos; conclui com um breve relato de 
experiência em campo em uma localidade urbana onde muros e outros sistemas 
de defesa fazem uso de materiais como forma de costurar discursos de poder.

Autoria: 
Lorena Gomes Ribeiro de Oliveira, Rosângela 
Míriam Lemos Oliveira Mendonça, Eduardo 
Romeiro Filho

Simpósio Temático: 
Design e tecnologia (03)

Local: 
Sala 111 [ESPM] | 28/10 | 16h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

Autoria: 
Christiano Hagemann Pozzer, Vinicius 
Gadis Ribeiro

Simpósio Temático: 
Design e tecnologia (03)

Local: 
Sala 111 [ESPM] | 28/10 | 16h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo
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Pensando a Análise 
de Protocolo, seus 
contextos e variações

A pedagogia crítica 
freireana como estratégia 
pedagógica nas ações 
extensionistas em design

Atualmente, a aplicação da Análise de Protocolo (Think-aloud Protocol) se 
concentra nos testes de usabilidade e no desenvolvimento de interfaces. No 
entanto, o método tem sua origem, sob denominações diversas, nos estudos 
de Neurolinguística e de Psicologia Cognitiva no início do século passado, que 
exploravam o funcionamento da mente humana por meio da fala. O presente 
artigo discute este método, apresentando sua trajetória até Design, abordando 
suas potencialidades e críticas. Acredita-se que as questões levantadas nesta 
discussão são enriquecedoras para pesquisadores que desejem reproduzir 
ou adaptar a análise de protocolo. Dentre estas questões, destacam-se: as 
diferenças entre sua aplicação original e no Design; e as variações desenvolvidas 
para contornar limitações metodológicas. Desse modo, busca-se auxiliar na 
identificação de parâmetros relevantes para inclusão do usuário no projeto, 
além de servir como um referencial teórico para uma melhor compreensão do 
desenvolvimento de testes de usabilidade no geral. 

Este artigo trata de achados da pesquisa de mestrado “O círculo de cultura como 
estratégia pedagógica nas ações extensionistas em design” em fase inicial, a 
qual se debruça sobre a utilização de estratégias pedagógicas baseadas na 
pedagogia crítica de Paulo Freire e sua potencialidade no campo do design, 
em especial, em ações extensionistas. A proposta desta investigação nasce da 
iniciativa de se estabelecer pontos de contatos entre a abordagem pedagógica 
da educação crítica em Freire em ações extensionistas encaminhadas pelo 
projeto Pé na Rua: design, cultura e sociedade, Escola Superior de Desenho 
Industrial (Esdi), UERJ.

Autoria: 
Luciana Keller Ponce da Motta

Simpósio Temático: 
Design e tecnologia (03)

Local: 
Sala 111 [ESPM] | 28/10 | 16h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

Autoria: 
Andre da Silva Coutinho, Barbara Jane Necyk

Simpósio Temático: 
Design e educação (04)

Local: 
Sala 106 [ESPM] | 27/10 | 14h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo
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Aprendizado com base na 
experiência, um processo 
de de reflexão-na-ação

Conexões entre 
design e educação 
para construção de 
consciência crítica

O presente artigo tem como objetivo descrever o processo de criação de um 
recurso pedagógico para ser utilizado em sala de aula por professores a partir da 
metodologia do aprendizado com base na experiência. A descrição detalhada do 
percurso vivenciado passa por todas as etapas, enfatizando a mudança formal e 
de material das peças a partir do que foi observado durante as experimentações e 
validações feitas com as crianças em um trabalho de campo. Como aporte teórico, 
o processo está articulado nas ideias de Donald Schön sobre reflexão-na-ação 
e relacionado com a jornada de projetar o recurso pedagógico, apontando as 
interações com alunos e professores na construção do objeto. 

Este artigo apresenta as correlações entre design e educação, e como abordagens 
destas disciplinas podem atuar na construção de um processo de aprendizagem 
engajado e crítico. A partir dos conceitos de educação emancipadora de bell hooks, 
pedagogia libertadora de Paulo Freire, e complexidade de Edgar Morin, investiga-
se os entrelaçamentos entre as disciplinas, a partir da assimilação sobre como o 
design pode se inserir no processo pedagógico e ser vetor de uma teoria que visa 
a busca por uma compreensão crítica da realidade. Apresenta-se os princípios 
teóricos desta pesquisa, discutindo temas como comunidades de aprendizagem e 
comunidades criativas, suas convergências, e como podem inspirar a construção 
e/ou consolidação de um processo educativo libertador, na busca da superação 
de processos de opressão, especialmente de raça e classe, e o reconhecimento 
do sujeito como ser social, para formular comunidades de mudança a partir da 
pedagogia engajada e abordagens criativas.

Autoria: 
Bárbara Alves Betts, Rita Couto

Simpósio Temático: 
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Design como Programa 
estruturado de Extensão 
Universitária

Processo de design em 
práticas educativas: 
coautoria em experiências 
de aprendizagem

Este trabalho referencia o papel da extensão universitária como um dos pilares 
básicos do ensino superior. Registra a participação da Universidade Federal 
Fluminense num Programa, vinculado à Prefeitura de Niterói no qual o Curso de 
Desenho Industrial inseriu três projetos. Entre eles, o projeto intitulado Chaves do 
Tamanho, que tem como objetivo  valorizar a comunidade local, através da educação, 
valorização de saberes locais, para jovens e adultos. Este projeto teve apoio da 
secretaria de Educação de Niterói, de EJAs, da Escola Aurelino Leal, da Plataforma 
Urbano Digital do MACquinho e da Associação de moradores do Morro do Palácio. 
A proposta foi capacitar em nível básico jovens em marcenaria, serralheria, elétrica, 
hidráulica, costura com o viés do design como interlocutor e integrador dos projetos 
realizados. Para isso houve atividades de ensino-aprendizagem realizadas entre 
professores e monitores da UFF (design, arquitetura e engenharia) com professores 
e estudantes das escolas e comunidade.

Este artigo apresenta o desenvolvimento de uma proposta de experiência de 
aprendizagem para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), desenvolvida em 
parceria com uma professora desse segmento. Como embasamento teórico 
foram consultados autores do campo da Educação e do Design, com ênfase nos 
processos de design. A pesquisa se caracteriza como prescritiva, qualitativa e 
aplicada. A coleta dos dados se deu por meio de reuniões realizadas de maneira 
remota e síncrona. O objeto proposto foi cocriado seguindo a metodologia 
projetual de design, em três etapas: Definição da proposta, Geração de Ideias e 
Detalhamento e Delimitação do artefato. O projeto foi
construído a partir da releitura de processos de design elencados por Lupton 
(2013). Como resultado foi gerado uma ferramenta chamada de “Baralho de 
Ideias’’ que posteriormente será testada em sala de aula.
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Ensino remoto no âmbito 
de cursos de Design: 
percepção de professores

Estratégias criativas no 
ensino de Design durante 
a pandemia.

Identificar práticas adotadas de acordo com as peculiaridades de cada área, 
considerando o contexto e segundo a percepção de professores, são interessantes 
para visualizar as potencialidades presentes com vistas à adoção futura. Neste 
sentido, este artigo tem por objetivo compreender a realidade, de professores do 
ensino superior em Design, quanto a utilização de tecnologias digitais no processo 
de ensino e aprendizagem no âmbito do ensino remoto. A pesquisa caracteriza-se 
como descritiva com base em dados qualitativos obtidos por meio de questionário. 
Os resultados apontam para a utilização de estratégias de ensino com ênfase 
nas práticas síncronas, com apoio de ferramentas e recursos ajustados ao longo 
do tempo. Apesar das limitações, em torno da prática envolvendo os alunos e 
respectivos impactos na qualidade de vida dos participantes, os resultados refletem 
a consciência quanto às potencialidades das ferramentas utilizadas e pretensões no 
sentido de uso futuro.

O ensino foi amplamente impactado com a mudança das aulas presenciais para o 
modelo emergencial remoto nesta pandemia, levando os professores a buscarem 
soluções criativas para continuar lecionando seus conteúdos. O campo do Design 
possui uma linguagem própria, baseada na modelagem e pensamento projetual e, 
por ser considerada diferente, há muitos desentendimentos sobre sua natureza e, 
consequentemente, suas práticas não são bem integradas na academia. Portanto, 
este trabalho tem como objetivo apresentar práticas criativas no processo de 
ensino e aprendizado em cursos de Design durante o cenário da pandemia do 
Covid-19. Como referencial teórico, considera-se as particularidades do ensino de 
Design, como as dificuldades em atender a diversas especializações, o tempo de 
formação e tamanho do campo, e as características sociais do Estúdio, bem como  
as diferenças entre Ensino a Distância e Ensino OnLine.
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Experiências de 
orientação em 
projetos

Método de projeto no ensino de Design de 
Interiores e aspectos convergentes com o 
campo do Design: mapeamento do método de 
projeto nas IES brasileiras

Este artigo sintetiza a experiência de orientações em projetos, no curso de 
Design, especialmente relacionados a atividades da área de Design e Educação. 
Como cenário, foi realizado um levantamento sobre estas áreas conexas, tendo 
como interlocutor o Design, capaz de utilizar ferramentas e conhecimento na 
ressignificação de algo para suprir demandas. Observou-se o histórico de projetos 
nos cursos de Design, desde 1960, além de metodologias utilizadas neste processo, 
e critérios avaliativos na formação do aluno. Detalhou-se esta fase avaliativa durante 
a pandemia, e como foi incorporada esta configuração de final de curso, contando 
com avaliadores externos. Apresenta-se também estudos de casos em projetos 
educacionais, tanto na graduação quanto na pós-graduação, com resultados 
muito satisfatórios. Conclui-se que a pandemia trouxe uma realidade desafiadora 
e também de oportunidades, onde atores externos contribuem na formação dos 
alunos, e que a parceria Design-Educação atingiu amplos resultados com os 
profissionais envolvidos.

Pesquisa realizada junto aos cursos de Design de Interiores, nível bacharelado, de 
natureza pública e privada, regularmente ativos no Brasil, com o objetivo de mapear 
e identificar como cada instituição trata os aspectos metodológicos das disciplinas 
de projeto. A partir de pesquisa qualitativa aplicada, com percurso metodológico 
bem definido, realizou-se reflexões sobre convergências e divergências entre 
os métodos de projeto em Design – Projeto de Produto e Design de Interiores, 
resguardando suas especificidades. Discute-se sobre as etapas e técnicas do 
método projeto em Design de Interiores, passando-se pelo entendimento sobre 
briefing e conceito nas duas profissões. Por fim, investigou-se ações de inovação 
no ensino remoto durante o período do isolamento social, causado pela pandemia 
da COVID-19. A pesquisa revela significativa aderência dos métodos aplicados no 
ensino de projeto em Design de Interiores com o campo do Design.
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Processos lentos experimentais: 
estímulos à prática-reflexiva 
no ensino contemporâneo de 
design gráfico

Aplicação de tecnologias 
digitais na prática do 
ensino remoto: percepção 
de professores

O presente artigo propõe uma análise e reflexão sobre o valor das abordagens 
pedagógicas no campo do design que priorizam processos lentos experimentais, 
respeitando o tempo necessário à maturação de uma prática-reflexiva construída no 
diálogo entre mão e cabeça. Tendo como objeto de estudo os resultados obtidos em 
um exercício de colagem com ênfase em processos híbridos, nos quais se observa 
uma complementaridade entre tecnologias analógicas e digitais, este trabalho 
articula relações entre questões suscitadas por esta experiência e referenciais 
teóricos que problematizam o ritmo acelerado de nossa sociedade capitalista e 
endossam a relevância de um modelo de ensino baseado na aprendizagem através 
do fazer e do pensar.

O presente artigo tem por objetivo aprofundar o conhecimento, sob a ótica de 
professores do ensino superior, no que se refere a utilização das Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TIC) no âmbito do processo de ensino e 
aprendizagem, decorrente da mudança correspondente ao período da pandemia 
Covid-19. O método utilizado consistiu na Revisão Sistemática de Literatura 
(RSL) conduzida na base de dados CAPES. Como resultado foi possível identificar 
estudos a respeito das experiências vivenciadas pelos professores, em torno do 
ensino on-line, no sentido de adaptação à mudança decorrente da crise sanitária, 
incluindo as dificuldades e oportunidades, as demandas e desafios, as vantagens/
benefícios e desvantagens/limitações e respectivas percepções em relação à 
realidade dos alunos.
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As Edtechs brasileiras e os sistemas 
inteligentes autônomos: Seus 
produtos pensam em Design 
Centrado no Ser Humano?

Tipologia de 
desenhos no Design: 
uma revisão crítica

Tecnologias como Sistemas Tutores Inteligentes vem sendo cada vez mais 
desenvolvidas. E já se nota a tendência de calcá-las em Inteligência Artificial, 
Big Data, ferramentas preditivas e funções autônomas independentes dos seres 
humanos. Considerando que elas poderão ser usadas por jovens e crianças, quais 
são os desafios e questões de Design Centrado no Ser Humano nesse cenário? 
Este artigo apresenta uma pesquisa documental que busca levantar quais são 
as empresas nacionais desenvolvendo ferramentas educacionais inteligentes e/
ou (semi) autônomas. Para isso, fez um levantamento no mapeamento anual 
das edtechs brasileiras e uma posterior busca em centenas de sites. Estando as 
empresas devidamente identificadas, posteriormente se buscará questioná-las: 
como encaram essas questões de Design? Os desafios sistêmicos são considerados? 
Autores defendem que essas tecnologias demandam uma nova forma de pensar a 
experiencia dos usuários.

Este artigo é fruto do estudo estabelecido através de uma revisão critica sobre 
as tipologias, taxonomias e demais meios de classificação do desenho dentro do 
escopo do design. A princípio, visou-se enfatizar a importância contemporânea do 
desenho como alicerce nos processos em design. O método de análise utilizado 
foi a revisão crítica, onde doze estudos foram encontrados e escrutinados, com 
a intenção de ponderar quais são estes tipos de desenho, como cooperam para 
o processo em design e quais funções estes meios de representação visual 
desempenham na atualidade.
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Tecnologias do Sensível: 
Reverberações entre 
corpo, vida, design.

Plataforma digital para 
auxiliar na aplicação de 
filmes como ferramenta 
de ensino

A seguir buscamos relatar práticas docentes no campo do design, conduzidas ao 
longo do cotidiano pandêmico do ano de 2021. Nas experiências didáticas aqui 
compartilhadas, buscamos construir uma prática-reflexiva, interseccionando o 
ensino do design com a literatura, a filosofia e as artes, partindo do corpo e das 
reverberações advindas de diálogos sobre as vivências dos estudantes, para criação 
dos projetos ministrados em sala. Através de práticas de escrita e experimentos 
imagéticos sobre si mesmo, tivemos a oportunidade de propor o conceito de 
tecnologias do sensível para o ensino do design, congregando conceitos técnicos e 
éticos em sala de aula. Nos adaptando aos desafios do ensino remoto, procuramos 
desenvolver nos estudantes a habilidade de projetar(-se) num futuro incerto.

Este artigo é um recorte da pesquisa em desenvolvimento que visa criar um 
método para a utilização de filmes no ensino médio nas escolas brasileiras com 
o auxílio de ferramentas do design. O pesquisador entende que os filmes são 
subaproveitados quanto a sua aplicação no ensino, enxergando nas ferramentas 
do design uma oportunidade de promover uma melhoria na relação ensino-
aprendizagem a partir dos filmes. O artigo apresenta um capítulo de revisão 
bibliográfica sobre os filmes na relação ensino-aprendizagem; na sequência, 
conceitua-se a abordagem Design Driven Innovation e resumidamente, é 
explicada a sua aplicação para desenvolver as diretrizes que compõem o método; 
para finalizar, é realizada uma síntese sobre os objetivos e o funcionamento da 
plataforma, bem como, é disponibilizado o link para acesso ao protótipo digital da 
plataforma que foi desenvolvido pelo pesquisador.
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Criação em moda: práticas 
e métodos em design para 
corpos plurais

Criação de livro ilustrado 
para crianças com 
abordagem participativa: 
um relato do processo

Neste artigo, investigamos práticas de ensino de criação em moda e experiências 
metodológicas articuladas à produção de subjetividade no campo do design. 
Apresentamos o desenho como ação e como campo expandido em práticas 
desenvolvidas capazes de criar relações como formas de engajamento e de 
produção de significado. Recorrendo à revisão dos exercícios aplicados na disciplina 
Criação em Moda, no epartamento de Artes e Design da PUC Rio, propomos 
que práticas que envolvem o corpo e o pensamento são fundamentais para uma 
percepção expandida do design.

Este artigo relata o processo de criação de um livro ilustrado com a participação 
de crianças durante as fases de concepção da narrativa, desenvolvimento de 
ilustrações e avaliação dos modelos. A pesquisa objetiva discutir estratégias 
metodológicas para elaboração de um produto editorial que estabeleça maior 
identificação com o público-alvo. Definiu-se para o estudo, crianças do Ensino 
Fundamental I, correspondente aos anos iniciais de alfabetização. Este relato de 
experiência apresenta uma abordagem pouco explorada no design editorial, o que 
justifica sua relevância. Defende-se também o esforço conjunto para a elaboração 
das ilustrações, em que os desenhos produzidos pelas crianças e adaptados pela 
pesquisadora fossem inseridos na composição. Para alcançar tal propósito foram 
determinadas três etapas, a saber: pesquisa e análise de dados; geração de ideias 
e prototipagem; e, avaliação final. Almeja-se que este trabalho forneça subsídios 
para estudos sobre livros para crianças e que contribua para a inovação de 
projetos editoriais.
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Livros Infantis em 
Multiformato: articulações 
entre educação e design

Pensamento ‘Ciclo de 
Vida’ na formação do 
Designer: urgente, 
necessário, obrigatório

A partir de um recorte de pesquisa, conduzida pelo omitido para revisão cega, que 
tomou como mote o desenvolvimento de livros em multiformato acessí vel a todas as 
crianças, este artigo objetiva evidenciar a articulação importante entre as áreas da 
educação e do design para análise, produção e qualificação dos livros. Atualmente, 
existe no mercado grande variedade de livros destinados ao público infantil, porém 
sem acessibilidade. Os livros apresentados neste estudo possuem versões distintas: 
uma em braille e tinta em fonte ampliada e outra em Comunicação Alternativa. 
Ambas contam com imagens ilustradas táteis, audiodescrição e contação da 
história na Língua Brasileira de Sinais. A metodologia utilizada foi a de Pesquisa-
Intervenção. O estudo possibilitou o teste e a produção total de dezenas livros, 
os quais foram doados a bibliotecas e a escolas públicas. Além disso, constituiu-
se como importante pesquisa para o estabelecimento de critérios pertinentes à  
produção futura de livros em multiformato.

Este artigo demostra os resultados do projeto de pesquisa ‘Lifespan: conhecendo 
a vida dos produtos’. O projeto teve como objetivo principal promover o estudo 
aprofundado do ciclo de vida de 12 produtos-referência e a modelagem dos 
seus Ciclos de Vida ilustrados para servir de insumo projetual e referência para 
estudantes de Design. O projeto teve o propósito maior de incitar a cultura do 
‘pensamento ciclo de vida’ durante toda a formação do estudante, sobretudo nas 
disciplinas de projeto. Os procedimentos metodológicos partiram de dois eixos: 
a) pesquisa sobre os impactos ambientais por produto em bases nacionais e 
internacionais e b) produção de ilustrações para compor os desenhos dos Ciclos 
de Vida utilizando técnicas combinadas de ilustração isométrica e flat design. O 
resultado do projeto possibilitou a produção de um e-book educativo contendo 
ilustrações e textos que demonstram em detalhes os impactos por fase da vida de 
cada produto escolhido. 
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Design Gráfico e Educação: 
articuladores de práticas 
pedagógicas experimentais em 
Projetos Sociais

Acessibilidade no Pátio Escolar: 
Reflexões com base no estudo 
de duas escolas municipais da 
cidade de Juiz de Fora - MG

Este artigo busca discutir correspondências entre Design e Educação quando 
aplicadas em conjunto dentro de Projetos Sociais, mais especificamente instituições 
de acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade focados em formação, 
capacitação e geração de renda. Para tanto, apresenta-se conceitos de ambos os 
campos de conhecimentos e os relaciona com tópicos referentes a visibilidade social 
do trabalho e a Dimensão Social da Sustentabilidade.
O cruzamento de saberes é exemplificado com o caso de duas instituições, o 
Coletivo Xiloceasa e o Projeto Tear, observando suas práticas pedagógicas não 
formais em seus ateliês e oficinas gráficas experimentais de produção de livros e 
cartazes e considerando a promoção social de seus participantes.
A discussão decorrente da correlação entre Design, Educação em Projetos Sociais 
revela características importantes acerca da responsabilidade social do Design 
na contemporaneidade, o que possibilita orientar e organizar próximos passos de 
pesquisa em desenvolvimento.

A educação é um direito garantido a todos, mas para que ela aconteça de maneira 
efetiva, deve-se valorizar as diferenças dos agentes envolvidos no ambiente 
escolar. O tema acessibilidade no espaço escolar é uma preocupação recorrente 
dos pesquisadores da área. A acessibilidade no ambiente escolar contribui para 
a valorização da diversidade dentro das escolas, e, também, para a garantia de 
direitos. Apesar da crescente preocupação com os espaços livres das escolas, 
como o pátio escolar, ainda existem poucas pesquisas que enfatizam esses 
espaços. Diante desse cenário, a presente pesquisa, buscou reflexões acerca 
da acessibilidade nas áreas externas das escolas, a partir de uma revisão de 
literatura, e um checklist realizado através de uma planilha que foi desenvolvida 
pela Secretaria de Educação Especial - MEC especificamente para levantar dados a 
respeito da acessibilidade nos espaços escolares. Com os resultados encontrados, 
foi possível refletir e propor melhorias pontuais nas escolas analisadas.
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Práticas de design em contexto 
educativo como dispositivos 
de agenciamento de poderes, 
saberes e subjetividades

Sou uma outsider within: 
uma formação em design 
para além do currículo

Neste artigo, apresentamos conceitos e experiências tecidos no âmbito do guarda-
chuva de pesquisa do Grupo de Estudos Design & Escola, integrante do Laboratório 
de Design e Educação – DesEduca/ESDI/UERJ. Com o objetivo de investigar 
e elencar conceitos pertinentes às práticas de design em contexto educativo, 
buscamos oportunizar o uso do pensamento projetual/design em interações 
de ´ensinoaprendizagem´ que além instigantes, se tornassem dispositivos de 
agenciamento de poderes, saberes e produção de modos de subjetivação. Neste 
artigo, procuramos intercalar conceitos que colaboram para documentar um campo 
do design que busca desenvolver estratégias metodológicas para o alargamento de 
pesquisas e projetos de design implicados nos múltiplos e inventivos espaços de 
aprendizagem. Iniciamos com uma revisão de conceitos e em seguida apresentamos 
aspectos metodológicos das formas como esses conceitos estão sendo explorados 
em nossos trabalhos.

Este trabalho apresenta os relatos de três designers e pesquisadoras sobre suas 
experiências enquanto estudantes de design. Escrevemos do ponto de vista 
das outsiders within, ou seja, das forasteiras de dentro do campo do design, 
entendendo como essa percepção foi atravessada pelas diferenças de raça/ classe/ 
gênero/ origem territorial e como essas diferenças constituíram nossas formações e 
nossa produção acadêmica. O presente estudo se concentra em compreender como 
a interação social fora da sala de aula participa no processo formativo de designers.
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Trocando sementes: 
diálogos entre 
decolonialidade, 
educação e design

O desenvolvimento da 
Inteligência Coletiva a partir 
do uso das redes sociais no 
ensino do Design

A partir do cruzamento entre design e educação, o trabalho reflete sobre o 
aspecto comum dessas áreas enquanto ofícios de ponte, articulação e mediação. 
Por executarem tais ofícios, as áreas lidam diretamente com as crises relacionais 
da ferida colonial que emergem nas interações coletivas, nos espaços de 
interação e nos processos de articulação. Assim: como o encantamento, a crítica 
e a sensibilidade de pedagogias críticas e decoloniais ensinam às concepções 
tradicionais de pensar e ensinar design, e como as ferramentas do design, por sua 
vez, contribuem para pensar mediações e articulações? Para tatear a questão, o 
artigo discorre sobre os conceitos de relacionalidade, pluriverso e alteridade para 
chegar em noções de design que contemplem tais assuntos, como o ontológico e 
o design autônomo de Arturo Escobar. Por fim, entre teoria e exemplos práticos, 
apresenta pedagogias com propostas que contemplam o relacional, entre Freire, 
Hooks, Pedagogia das Encruzilhadas e Pedagogia Griô.

Este artigo foi desenvolvido como prática reflexiva construída a partir da vivência 
na disciplina Docência e Ensino do Design, parte do Programa de Pós-graduação 
da PUC-Rio. Durante a disciplina, os alunos foram convidados a refletir sobre as 
metodologias atuais utilizadas no ensino do Design e as realidades emergentes 
na sociedade. Sendo assim, o presente artigo tem como objetivo contribuir 
com o debate acerca do desenvolvimento de competências com estratégias de 
ensino-aprendizagem no curso de Design, principalmente o desenvolvimento 
da inteligência digital, inteligência coletiva e aprendizagem colaborativa, 
mediada  pelo uso das redes sociais como ferramentas de aprendizagem. Ele 
tem como base teórica os conceitos de cibercultura e inteligência coletiva de 
Pierre Levy e foi construído a partir de uma revisão de literatura acerca do tema. 
Concluiu-se que é necessário um novo olhar para a atuação do designer em uma 
sociedade emergente, utilizando ferramentas tecnológicas como instrumento de 
desenvolvimento de competências.
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Gestão criativa do 
design: estratégias 
de como transformar 
ideias em negócios

Manifeste: uma visão 
da autopublicação 
como facilitadora de 
ideias e diálogos.

Este artigo apresenta a análise da trajetória de um tópico especial, relacionado a 
criatividade, concebido para alunos dos cursos de arquitetura e urbanismo e design 
da (OCULTADO), com o intuito de estimulá-los a saírem da zona de conforto, 
provocando um rompimento dos paradigmas tradicionais de desenvolvimento, 
quando da abordagem de problemas complexos ou abertos. Neste tópico, foram 
apresentadas ferramentas criativas e métodos de investigação, baseados no 
instrumental do design estratégico, e conceitos da aprendizagem reflexiva, que 
durante a referida análise, potencializaram a capacidade cognitiva dos participantes, 
auxiliando-os a externalizar desejos e aspirações, levando-os a colocar em prática, 
de forma estratégica seu projeto de vida. Os participantes podem ter uma maior 
compreensão de como organizar suas ideias, e reduzir a chamada síndrome do 
papel em branco , a clássica dificuldade de externalizar as primeiras ideias, e 
transformá-las em resultados tangíveis como projetos, trabalhos de conclusão do 
curso e futuros negócios.

Buscando resgatar a sensibilidade e inventividade para reagir ao mundo, esse 
artigo, parte de um Trabalho de Conclusão de Curso em Comunicação Visual, 
traz a percepção da publicação alternativa como meio de autoexpressão, 
questionamento social e experimentação criativa – conceitual e da forma –, 
investigando os processos de elaboração subjetiva através da autopublicação e 
seus horizontes exploráveis. A partir da bibliografia levantada, visando investigar 
a publicação como espaço de diálogo e empoderamento, foram realizadas três 
oficinas remotas, com objetivo de observar a autopublicação e os processos 
manuais como facilitadores da ordenação criativa, dos grupos e participantes 
envolvidos, retomando o exercício de elaboração como valor acima do produto 
final. Para facilitar o processo das oficinas e gerar um retorno aos participantes, 
foi elaborado um Kit Zine, composto por três zines referentes à prática de 
autopublicar. Ao fim das atividades, foi desenvolvida uma quarta publicação, como 
síntese dos processos e reflexões elaborados.
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Mitologias no design: 
uma elaboração sobre 
construções sociais 
dentro do campo

Voluntários do Centro de 
Design: um laboratório 
preparatório para o 
mercado de trabalho.

O artigo dedica-se a apontar alguns mitos (BARTHES, 2009) — convenções 
históricas — construídos e repercutidos dentro do campo do design. Como os 
mitos abordados foram originados a partir de motivações modernistas que hoje 
vêm sendo revistas, propõe-se uma desconstrução de algumas de suas ideias, 
ainda tão presentes em 2022, mas passíveis de ressignificação. Os cinco mitos 
escolhidos para serem investigados neste artigo foram: “Design como solução de 
um problema”, “Design deve ser neutro”, “Design é metodologia de projeto”, “A 
forma segue a função” e “Design pode ser universal”. A metodologia da pesquisa 
teórica deste trabalho consiste em uma revisão bibliográfica de forma a embasar 
o seu conteúdo. O resultado obtido com a pesquisa levantada foi a compreensão 
do design como um fenômeno social e cultural, o que facilitou a desnaturalização 
desses mitos que vêm sendo reproduzidos no campo há décadas.

Atualmente, as universidades precisam oportunizar espaços para que os alunos 
possam evoluir e aplicar os conhecimentos adquiridos no ambiente acadêmico, ao 
longo da sua trajetória no ensino superior. Nesse sentido, também entende-se que 
os cursos de desenvolvimento projetual criativo, precisam trabalhar efetivamente 
com projetos reais, em ambientes pertinentes e interdisciplinares. Para isso, criou-
se um espaço, dentro de um laboratório da instituição, com um método específico 
e aplicado para o trabalho do aluno voluntário. Tem-se como resultado uma 
aplicação desta proposta ao longo de um semestre, com resultados e relatos de 
alunos envolvidos, que atestam a proposição realizada.
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Ensino de 
programação criativa 
aplicado à prática do 
estudante de design

É no Chuê-Chuá: um 
mergulho nos enredos 
das escolas de samba do 
Grupo Especial

Esta pesquisa explora métodos para o ensino de programação criativa para 
estudantes de design, com foco em aplicações capazes de gerar respostas 
multimidiáticas para questões e necessidades de projetos de design na 
contemporaneidade. Experimentações são elaboradas tendo como referência 
a metodologia da Prática Reflexiva, proposta por Donald Schön (1983), que 
pressupõe um processo de conhecer na ação e envolve dinâmicas de reflexão-
na-ação e reflexão sobre a ação, em um processo de retroalimentação de ideias. 
A programação criativa é uma alternativa que possibilita uma nova forma de 
expressão para designers no contexto digital, promovendo a criação de peças que 
dialogam com um mundo tecnológico e interativo, atualizando e potencializando as 
possibilidades do Design. 

O presente artigo traz os resultados parciais de uma pesquisa em andamento 
que tem por temática enredos das escolas de samba do Rio de Janeiro como 
potencial ferramenta de utilização em ambientes formais de ensino. O percurso 
metodológico inclui a realização de aprofundamento sobre a história do quesito 
Enredo e suas influências, organização do conteúdo apresentado no livro Abre-
Alas, além da exploração e visualização dos conteúdos deste livro. A pesquisa 
encontra-se na fase de exploração de dados e de definição de uma metodologia 
para a organização dos enredos carnavalescos. Os resultados preliminares até o 
momento são: a construção de uma linha do tempo sobre a trajetória do quesito 
Enredo; desenvolvimento de uma planilha com os principais pontos abordados 
em cada enredo do Grupo Especial dos últimos cinco anos e; experimentação 
de nuvem de palavras de cada enredo do carnaval de 2020, também do Grupo 
Especial do Rio de Janeiro.
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A imagem em 
movimento numa 
escola de design

Descrevendo toolkits como 
artefato didático para método de 
coleta de dados de wayfinding: 
um estudo exploratório

Historicamente, a ‘imagem dinâmica’ esteve ligada ao ensino de design, ainda que 
de modo não protagonista, na produção e currículo de escolas como a Bauhaus e a 
HfG-Ulm. No currículo da Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI) – herdeira 
das concepções pedagógicas dessas escolas alemãs – a imagem em movimento 
consta de forma incipiente, sem uma disciplina exclusivamente dedicada a ela. 
Apesar desta lacuna, um número expressivo de projetos de alunos evidencia a 
relevância deste campo na Escola. Este artigo explora as implicações pedagógicas 
dessa produção através de dois estudos de caso: um projeto de final de curso 
realizado em 2020, e outro desenvolvido em uma disciplina de projeto em design da 
interação, em 2015. Através do exame desses dois exemplos, sugerimos, é possível 
o reconhecimento da pertinência da inclusão efetiva da imagem em movimento no 
âmbito de uma pedagogia contemporânea do design.

A utilização de métodos de coleta de dados sobre usuários e ambiente é 
fundamental para a efetividade de projetos de wayfinding, e alternativas didáticas 
podem estimular o uso de tais métodos. Neste sentido, este artigo busca 
identificar os elementos compositivos de toolkits utilizados na área do design. 
Para tanto, apresenta breve contextualização sobre wayfinding, sobre o método 
Wayfinding Information Behavior - WIB e sobre toolkits. Na sequência descreve 
uma análise comparativa de 18 toolkits a partir de parâmetros definidos a partir 
do conteúdo informacional (verbal e pictórico). Os resultados, analisados quanti/
qualitativamente possibilitaram uma caracterização inicial sobre os elementos 
compositivos desses kits, a qual auxiliará na definição da estrutura de um 
toolkit do método WIB. Espera-se que este estudo também possa contribuir 
positivamente com o desenvolvimento de ferramentas destinadas ao ensino e 
prática projetual do Design.
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Design da informação 
na formação de 
condutores: reflexões e 
contribuição

O ensino do desenho 
e da infografia a 
partir de mapas de 
narrativas pessoais

Apresenta-se aqui uma discussão sobre a importância do projeto da informação 
no processo de formação de condutores. A partir do cenário e do custo dos 
acidentes, destacam-se as áreas do design e correlatas, em uma reflexão sobre 
a interdisciplinaridade nesse contexto. A seguir, apresenta-se brevemente a lei 
que delibera sobre o processo de formação e aprovação dos condutores. Como 
método, foram levantadas informações nos websites dos Departamentos de 
Trânsito estaduais onde foi possível verificar suas inconsistências. Para averiguar 
as informações disponíveis e sua relevância pelos condutores em formação foi 
aplicada a técnica do grupo de foco. Nesse artigo apresentam-se os resultados 
do teste piloto, que apontam para o fato dos condutores receberem um material 
desorganizado, o que afeta o interesse e o processo de aprendizagem. Como 
próximos passos, prevê-se a realização de outras dinâmicas, para verificar se as 
informações e experiências descritas pelos participantes do teste piloto serão 
novamente verificadas.

Este artigo discute uma atividade de ensino de desenho e infografia a partir de 
mapas na representação de narrativas pessoais. A atividade foi desenvolvida 
no contexto do ensino remoto, durante a pandemia de Covid-19, o qual exigiu 
adequações pedagógicas. A narrativa pessoal como base de dados do infográfico 
foi utilizada para estimular engajamento da turma, facilitar a coleta de informações 
e instigar a reflexão a cerca da parcialidade das informações, associando conteúdos 
do design de informação à fundamentos do desenho. A atividade foi registrada 
em diário de campo discente, contendo esboços, reflexões pessoais acerca do 
processo, desenhos finais e feedbacks docente. Como discussões da atividade, 
observou-se: possibilidades de associações entre os conteúdos de cartografia 
aos conteúdos de desenho por uma perspectiva técnica e crítica; a abordagem 
de narrativas pessoais instigou o envolvimento discente; o diário de campo atuou 
como um importante instrumento de interação e reflexão no ensino remoto.
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Experiências pedagógicas 
na perspectiva do design 
como prática educativa: uma 
proposta inclusiva

Reflexões sobre o ensino 
de Arte para graduação em 
Design: percepções docentes e 
relato de experiência

Partindo do pressuposto de que existe no campo do design um potencial para 
trabalhos conjuntos com a área da educação. Sendo assim, neste trabalho, nos 
propomos a refletir sobre as possibilidades de diálogo entre design e educação a 
partir de experiências pedagógicas no curso omitido para revisão cega, no contexto 
da educação especial com a contribuição do design como prática educativa. Por 
meio de pesquisa bibliográfica sobre design e educação buscamos os conceitos 
e os princí pios do design como prática educativa. A partir de reflexões sobre as 
nossas experiências pedagógicas relatadas em diálogo com os conceitos teórico-
metodológicos do design como prática educativa, esquematizamos orientações para 
pensarmos na elaboração de práticas pedagógicas integradoras, de conhecimentos 
multidimensionais, flexí veis, colaborativas, emancipadoras, inclusivas e que 
contribuam para o desenvolvimento da criatividade da pessoa com deficiência visual, 
levando em consideração os saberes, as experiências e os desejos dos educandos.

O presente artigo reflete sobre o ensino-aprendizagem em Arte e suas possíveis 
contribuições para o desenvolvimento de capacidades na formação em Design. 
Para tanto, investigamos quais as habilidades desejadas ao designer e como 
a disciplina de História da Arte é abordada nos cursos de Design. Entrevistas 
com professores desta disciplina, em instituições de ensino superior de Curitiba, 
foram realizadas para compreender a abordagem metodológica adotada e as 
mudanças que vem ocorrendo nos currículos. Complementarmente, foi realizada 
participação na disciplina de História da Arte para os cursos de Design da UFPR. 
Como resultado, constata-se que o ensino de Arte, na amostra estudada, tem 
sido reduzido em horas e número de disciplinas, e que um tempo maior permitiria 
aprofundamento e reflexão, visto que a Arte é necessária não apenas para 
construção de repertório visual mas como espaço para desenvolver sensibilidade e 
construção de uma consciência social para o futuro profissional do Design. 

Autoria: 
Eliana Paula Calegari, Glauce Mara Gabry de 
Freitas Arder

Simpósio Temático: 
Design e educação (04)

Local: 
Sala 113 [ESPM] | 28/10 | 16h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

Autoria: 
Marcele Cristiane Minozzo, Carolina 
Calomeno Machado

Simpósio Temático: 
Design e educação (04)

Local: 
Sala 113 [ESPM] | 28/10 | 16h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo
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O uso da linguagem simples 
em textos expositivos como 
recurso de acessibilidade 
para a pessoa idosa

Design para 
inclusão da 
surdocegueira nos 
eventos de moda

Por meio de ações inclusivas, instituições museais precisam desenvolver iniciativas 
para gerar conhecimento e facilitar o acesso à informação ao público idoso. 
Nesse contexto, a linguagem simples pode ser utilizada como um recurso de 
apoio para a elaboração da acessibilidade comunicacional. Esse estudo tem por 
objetivo investigar o uso de linguagem simples como recurso de acessibilidade 
ao público idoso em museus, bem como as terminologias, definições e conceitos 
de leiturabilidade e legibilidade. Para a elaboração desse artigo, optou-se pela 
pesquisa exploratória bibliográfica, que tomou como base os principais termos 
e conceitos do objeto de pesquisa, para posterior delineamento da busca das 
publicações e dos seus respectivos autores. Como resultados obtidos, foram 
identificados parâmetros que facilitam e que dificultam a leiturabilidade e a 
legibilidade dos textos expositivos em museus.

Este artigo apresenta uma discussão teórica preliminar e se insere no campo 
de pesquisa do Design e sua relação com a surdocegueira. Tem como objetivo 
investigar de que maneira as pessoas surdocegas estabelecem relações 
perceptivas, cognitivas e afetivas com os artefatos e suas variantes no 
contexto de moda, tendo como ferramenta o Design e suas potencialidades. 
Preliminarmente, apresenta uma pesquisa com revisão bibliográfica de 
natureza qualitativa e algumas discussões dentre os conceitos encontrados. 
Como resultado, demonstra-se como o contexto de Moda ainda é um espaço 
excludente, mas que pode e deve se tornar um ambiente acolhedor, acessível 
independente da condição sensorial de seu público. 

Autoria: 
Eduardo Cardoso, Tânia Luisa Koltermann da 
Silva, Cristiano da Cunha Pereira

Simpósio Temático: 
Design e sociedade (05)

Local: 
Sala 115 [ESPM] | 27/10 | 16h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

Autoria: 
Núbia Fernanda Laismann, Ana 
Claudia Maynardes

Simpósio Temático: 
Design e sociedade (05)

Local: 
Sala 115 [ESPM] | 27/10 | 16h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo
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Design, Tecnologia Assistiva e 
funcionalidade: uma reflexão 
à luz do conceito de técnica de 
Pierre Lévy

Pictogramas e Design 
Gráfico Inclusivo: 
uma reflexão sobre as 
representações de gênero

Este artigo propõe uma reflexão, por meio do Design, sobre a área da Tecnologia 
Assistiva perpassando alguns conceitos-chave de Lévy (1993). Ainda que o autor 
não aborde as deficiências ou a Tecnologia Assistiva, este trabalho se interessa pela 
perspectiva defendida por ele de que a produção tecnológica deve ser concebida 
sob um olhar multifatorial. Nesse contexto, o designer é entendido como um 
agente político, capaz de materializar questões diversas em artefatos e estruturas, 
que influenciam concretamente a sociedade. Deseja-se apresentar a perspectiva 
otimista do autor frente às tecnologias, que nos parece essencial frente à alta taxa 
de abandono de produtos assistivo e às barreiras impostas por diversos artefatos 
que não consideram em seu projeto as necessidades e desejos de pessoas com 
deficiência. Exemplos reais e bem-sucedidos de iniciativas produzidas “para”, “com” 
e “por” pessoas com deficiência, que dialogam com os posicionamentos do autor, 
são apresentadas ao longo do texto.

A pesquisa objetivou realizar um estudo histórico sobre os pictogramas e 
seus usos ao longo do tempo para analisar como esses sinais representam os 
gêneros humanos, ressaltando-se, de partida, que a questão de gênero é uma 
construção social. Os pictogramas estão presentes nos projetos de sinalização 
de ambientes por serem facilitadores na comunicação: sua padronização e 
simplicidade de formas promovem fácil compreensão, gerando maior autonomia 
aos frequentadores de determinado ambiente. Observou-se algumas aplicações 
e decorrentes modificações dos pictogramas ao longo da história, considerando 
sua importância como suporte de comunicação e reflexo social. Através de uma 
revisão bibliográfica e da análise de projetos de design gráfico, o artigo abordou 
a história dos pictogramas, sua origem e como são utilizados na atualidade; 
avaliou-se conceitos de gênero para a sociedade e os impactos no campo do 
design. Concluiu-se que os projetos de pictogramas precisam ampliar discussões 
para abranger a diversidade humana na sociedade.  

Autoria: 
Luiza Beck Arigoni, Luciana Keller Ponce da 
Motta

Simpósio Temático: 
Design e sociedade (05)

Local: 
Sala 115 [ESPM] | 27/10 | 16h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

Autoria: 
Gabriela Simão Dias, Manuela de Azambuja, 
Cassia Leticia Carrara Domiciano, 
Fernanda Henriques

Simpósio Temático: 
Design e sociedade (05)

Local: 
Sala 115 [ESPM] | 27/10 | 16h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo
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Felicidade e Bem-estar? 
Design para saúde e 
inclusão.

Design para Acessibilidade 
e Inclusão: Design Positivo 
e DOP no desenvolvimento 
de projetos em saúde.

Em 1998, a psicologia, com seus métodos já estabelecidos no tratamento de 
pacientes, foi provocada pelo surgimento da Psicologia Positiva, um movi-mento 
científico e profissional, que, segundo seu idealizador, Martin Selig-man, auxilia 
na busca à felicidade. Seligman estabelece a primeira teoria no ano de 2002, a da 
Felicidade Autêntica, a qual objetivava a própria felicidade. Em 2005, questionado 
por uma aluna, Seligman sugere uma nova teoria, a do Bem-estar, passando a 
ser este o objetivo da Psicologia Positiva e não mais a felicidade, alegando ser a 
felicidade algo particular, enquanto o bem-estar, um construto. Este artigo trata de 
discutir os conceitos de felicidade e bem-estar, propondo distinção para aplicação 
adequada de ambos os termos, além de analisar o Design Positivo em projetos 
que visem experiências positivas, e, portanto, o bem-estar (ou felicidade?) dos 
participantes e usuários assistidos por projetos com foco em saúde e inclusão.

Design e Psicologia sempre caminharam juntos, ambos com mesmo objetivo de 
proporcionar bem-estar ao indivíduo; no caso do design, por meio de soluções 
às necessidades e desejos do homem e no caso da psicologia por meio de 
tratamento de ‘doenças’ ou situações relacionados a mente. Nesse sentido 
buscamos firmar a compreensão de bem-estar relacionado à saúde, como já o 
fez a Psicologia Positiva ao adotá-la como último elemento do modelo PERMAH 
que é utilizado como estratégia para mensurar o índice de bem-estar de uma 
pessoa. Dessa forma, o presente artigo propõe investigar a Psicologia Positiva 
e o Design Positivo, aplicado a projetos na área da saúde pela perspectiva do 
DOP – Design Orientado para Possibilidade – com atenção para as premissas de 
acessibilidade e inclusão, evidenciadas como particularidades a serem adotadas 
no desenvolvimento de qualquer projeto de design.

Autoria: 
Edson Lima Santos, Anderson Antonio Horta

Simpósio Temático: 
Design e sociedade (05)

Local: 
Sala 115 [ESPM] | 27/10 | 16h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

Autoria: 
Edson Lima Santos, Geraldo Coelho Lima Júnior

Simpósio Temático: 
Design e sociedade (05)

Local: 
Sala 115 [ESPM] | 27/10 | 16h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo
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Design ativismo e 
intervenção urbana: 
dissenso e especulação 
no espaço público

Design de Protesto: 
O design como ferramenta 
semiótica da atuação 
ativista contemporânea

A partir da discussão de diferentes visões sobre design ativismo e como este 
se articula com uma atuação convencional de design, são discutidas suas 
potencialidades como ferramenta especulativa de ideação de outros futuros 
possíveis, bem como uma prática que tensiona os limites do próprio exercí-
cio profissional de design. O design ativismo por meio da intervenção urbana 
é defendido como um ato estático promotor da cultura do dissenso, além de 
ferramenta mediadora de discursos no espaçao público. Por fim, é apresentado 
um experimento prático que atualiza os conceitos discutidos, desenvolvido como 
proposta da disciplina omitido para revisão cega, ministrada por omitido para 
revisão cega no segundo semestre do ano de 2021 no omitido para revisão cega.

Em um contexto social, político e cultural, onde há um acúmulo de opiniões 
divergentes uma das outras, o design gráfico, na sua concepção de ferramenta 
comunicacional, age como uma forma de expressão, servindo como um 
canal entre a mensagem e o público. O presente artigo propõe-se a analisar 
teoricamente como o design gráfico, através do uso de ferramentas semióticas, 
articula a produção e a transmissão de um discurso com viés ativista, além de 
buscarmos compreender como este discurso se torna parte das discussões 
políticas do Brasil contemporâneo através do perfil Design Ativista no Instagram.

Autoria: 
Ísis Helena Daou Robalinho de Azevedo

Simpósio Temático: 
Design e sociedade (05)

Local: 
Sala 107 [ESPM] | 27/10 | 16h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

Autoria: 
Vinicius da Silva Ronsoni

Simpósio Temático: 
Design e sociedade (05)

Local: 
Sala 107 [ESPM] | 27/10 | 16h
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link do vídeo
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O design enquanto 
dispositivo: a estética 
sociopolítica do 
movimento #EleNão

Meu quarto, meu reino: 
representações de 
masculinidades nos interiores 
do blog Homens da Casa

Este artigo analisa o movimento #EleNão, que se manifestou em espaços físicos 
e digitais, e através de intenções que se expressam politicamente. Considerando 
que a manifestação política a nível estético é o que baseia a ordem social, o design 
ganha posição de dispositivo que influencia cargas simbólicas no cotidiano social, 
alterando diretamente as questões políticas a nível do sensível. Compreendendo 
que as sociedades modernas são sustentadas por artifícios imagéticos e simbólicos, 
o design encontra-se centralmente posicionado na construção destes símbolos 
dentro das sociedades. Para tanto, este artigo discute questões acerca da 
apreensão estética do meio e sua posterior compreensão e significação pautada em 
imaginários. Essa se apresenta pelos atos do #EleNão, de 2018, em que foi possível 
traçar paralelos socioestéticos entre os espaços onde hoje mais circulam símbolos: 
a rua e as redes sociais, sintetizando formas de vida através da opinião política. 

A decoração é um assunto frequente em diversos tipos de mídia, como o Homens 
da Casa. Criado em 2012, apresenta-se como um blog de decoração masculina 
“sem frescura” e “com personalidade”. Neste artigo, proponho uma análise dos 
pôsteres usados nos ambientes de três leitores do Homens da Casa, discutindo as 
relações entre design, cultura e gênero nos interiores domésticos. Os ambientes 
decorados pelos leitores foram publica-dos na seção Leitor Ninja, que tem grande 
visibilidade no blog e funciona co-mo um espaço de comunicação entre o criador 
e os/as seguidores/as. Essa in-teração com o público e a circulação de conteúdos 
sobre decoração ressalta o potencial de reflexão e discussão das novas mídias. 
Compreender como dis-cursos e materialidades contribuem na construção e 
reprodução de normas de gênero propicia uma reflexão crítica sobre o papel do 
design e de desig-ners na transformação de visões de mundo associados ao 
espaço doméstico. 

Autoria: 
Daniela Favaro Garrossini, Maria Eugênia 
Rodrigues Alcântara

Simpósio Temático: 
Design e sociedade (05)

Local: 
Sala 107 [ESPM] | 27/10 | 16h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

Autoria: 
Lindsay Jemima Cresto

Simpósio Temático: 
Design e sociedade (05)

Local: 
Sala 107 [ESPM] | 27/10 | 16h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo
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Design Especulativo como 
ferramenta de reflexão 
sobre futuros possíveis

Tipografia em 
contextos ativistas: 
uma análise de 
cartazes feministas

O designer trabalha construindo objetos, processos e sistemas para serem 
utilizados por pessoas. Nessa relação, é notável a presença e a influência que o 
design pode ter na sociedade, porque esses objetos são respostas a necessidades 
e desejos humanos. Muitos autores como Hebert Simon, Jorge Frascara e Victor 
Papanek incluem, na definição de design, a ideia de construção do inexistente. 
Construir algo que não existe posiciona o designer entre o imaginário e o que 
existe, e essa é uma posição que os designers assumem com frequência nas 
diversas metodologias de desenvolvimento de projeto, mas que se faz mais 
presente em algumas como no design especulativo. Prática na qual especulamos 
cenários de futuro através de artefatos de design. O design especulativo alia o 
poder de transformação social do design à expansão de possibilidades que podem 
surgir de exercícios de discussão e reflexão sobre futuros possíveis

O design gráfico pode ser extremamente potente para a sociedade como agente 
de melhorias e transformações, comunicando, informando e influenciando 
decisões.  Dessa forma, este artigo apresenta um estudo sobre a utilização 
da linguagem gráfica verbal em cartazes políticos do movimento feminista, 
analisando a forma como atributos da tipografia podem auxiliar em uma 
comunicação mais efetiva. Para essa finalidade, foram analisados 51 cartazes 
de autorias diversas, utilizando uma metodologia que examina os aspectos 
intrínsecos e extrínsecos da construção das letras, buscando identificar padrões 
que podem ser próprios da estética construída pelo movimento e que transmitem 
sensações e significados importantes para o contexto ativista.

Autoria: 
Isabela Zamith Murta Ribeiro; Luiza Novaes; 
João Bonelli

Simpósio Temático: 
Design e sociedade (05)

Local: 
Sala 107 [ESPM] | 27/10 | 16h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

Autoria: 
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A emergência do termo “design” 
no contexto das políticas 
públicas de cultura: o Ministério 
da Cultura de Gilberto Gil.

Reflexões sobre design 
social, design para inovação 
social e responsabilidade 
social no design

Este artigo se insere no quadro de uma pesquisa mais ampla, que busca 
documentar a implementação e as atividades do Centro Carioca de Design (CCD). 
A proposta de se instituir um local público dedicado ao design estava inserida num 
movimento mais amplo, não só no contexto municipal, mas, também, nos contextos 
nacional e mundial. Para situar o CCD em um contexto mais amplo, busco aqui, 
então, apresentar o debate nacional levou à inserção  do design nas políticas 
culturais no Brasil entre os anos de 2003 e 2010, com Gilberto Gil (2003-2008) e 
Juca Ferreira (2008-2010) como Ministros da Cultura no país, durante a gestão de 
Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil.

O artigo foi desenvolvido a partir do referencial teórico levantado na pesquisa de 
doutorado de uma das autoras. Foi feito um levantamento conceitual e histórico 
do design social, design em parceria e design para inovação social. A partir destes 
conceitos compreendemos a motivação de designers que atuam por um viés 
mais social. O designer não consegue reverte o sistema que está inserido, mas 
sua consciência moral e responsabilidade social é a principal ferramenta que ele 
pode e deve usar na busca de soluções. Para entender essa postura do designer 
socialmente responsável buscou-se um embasamento teórico nas ideias do 
filósofo Mikhail Bakhtin. A conclusão revela a importante relação entre design e 
democracia a partir do contexto apresentado no artigo. 

Autoria: 
Paula de Oliveira Camargo

Simpósio Temático: 
Design e sociedade (05)

Local: 
Sala 114 [ESPM] | 28/10 | 10h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

Autoria: 
Bárbara de Oliveira e Cruz
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Design e sociedade (05)
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link do vídeo
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Aberturas e Translucidez 
entre o urbano e o virtual: 
Cartografias sensíveis no 
Distrito Federal, Brasil

Hortas Urbanas Comunitárias: 
estruturando um metaprojeto para 
escalonamento na região metropolitana 
da cidade de Vitória-ES.

Mudanças identitárias ocorreram diante da globalização e, atualmente, a 
barreira entre os espaços urbano e o virtual se torna cada vez mais translúcida, 
permitindo que movimentos artísticos, políticos e sociais se amplifiquem dentro 
destes. No presente artigo, buscou-se compreender de que forma é possível 
que os movimentos citados reverberem dentro de tais espaços e como o uso 
de metodologias, como o mapeamento sensível dos territórios através da 
cartografia, contribuem para reforçar identidades culturais locais por meio 
do compartilhamento, da imaginação coletiva e da memória. O artigo traz 
referências de diversas áreas, sociologia, filosofia e do design para reafirmar esses 
posicionamentos. Como reflexão inicial e experiência sobre os espaços urbanos 
foi realizada a oficina Territórios Futuros: (Re)Moldando Cotidianos Possíveis na 
Universidade de Brasília que possibilitou aos participantes a realização de uma 
cartografia sensível a partir do território do Distrito Federal.

O presente trabalho apresenta um estudo para identificar e potencializar 
iniciativas de reconstrução do tecido social emergentes na sociedade, por meio 
das hortas urbanas comunitárias, na perspectiva do Design para Inovação Social 
e Sustentabilidade. A metodologia da pesquisa, de acordo com os objetivos, 
iniciou-se com revisão bibliográfica, seguida de levantamento de dados e 
pesquisa de campo exploratória. Foram coletados dados de casos escolhidos em 
função da localização, estando, preferencialmente, na região da Grande Vitória, 
metrópole do Estado do Espírito Santo. Entre elas, a horta comunitária “Quintal na 
Cidade” tornou-se foco principal de observação e interação em fonte primária. O 
conjunto dessas informações cruzadas e analisadas resultará no metaprojeto, que 
servirá como base para posterior desenvolvimento de um modelo de horta para 
facilitação de escalonamento horizontal, ou seja, reprodução de um formato viável 
e adequado a cada comunidade a ser implementada. 

Autoria: 
Daniela Favaro Garrossini, Sabrina Mendes 
Gonçalves

Simpósio Temático: 
Design e sociedade (05)

Local: 
Sala 114 [ESPM] | 28/10 | 10h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

Autoria: 
Yannayza Rangel Dias Peleja de Rezende, Thais 
Leticia Pinto Vieira, Juliana Costa Borges
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Design e Memória Socioespacial: 
contribuições dos Ambientes Virtuais 
Colaborativos nas políticas participativas de 
preservação do patrimônio cultural

O lúdico e o 
efêmero na 
intervenção 
urbana

O artigo apresenta resultados de uma pesquisa de iniciação científica desenvolvida 
na Escola de Design da XXXX no ano de 2020. Tendo como tema a questão 
do acesso à memória social vinculada ao património cultural urbano, o trabalho 
teve como objetivo investigar contribuições do Design de Comunicação e dos 
Ambientes Virtuais Colaborativos para a continuidade da aplicação da metodologia 
denominada Mapas de Percepção desenvolvida pelo Iepha-MG, cuja prática foi 
interrompida durante o período da pandemia. Para tanto, inicialmente apresenta-
se a revisão bibliográfica dos conceitos chaves da pesquisa e do estudo da 
metodologia do Iepha-MG. Posteriormente, apresenta-se a análise dos Ambientes 
Virtuais Colaborativos selecionados para o estudo. Por fim, são tecidas reflexões 
sobre às possibilidades de utilização desses dispositivos digitais na construção dos 
Mapas da Percepção, permitindo a continuidade e ampliação da participação social 
nas políticas patrimoniais da instituição.

O presente artigo é fruto de uma tese já concluída, que objetivou investigar as 
linguagens de intervenções urbanas que se alinham com a contemporaneidade, 
que é marcada pelo efêmero, e que também apresentam um caráter lúdico. As 
intervenções efêmeras e lúdicas constituem um fenômeno que vem ocorrendo 
nos espaços públicos das grandes cidades e são praticadas como manifestação 
de cidadania, tendo em vista o conceito de direito à cidade, desenvolvido por 
Henri Lefebvre. Objetivou-se, neste texto, por meio de uma pesquisa bibliográfica, 
compreender e destacar as características das linguagens das intervenções 
urbanas efêmeras e lúdicas. O delineamento das características do objeto de 
estudo pode servir como base conceitual para projetos de intervenção urbana 
efêmera que estimulem, através de um impacto informacional no espaço público, 
a reflexão e o estímulo à apropriação dos espaços públicos pelos cidadãos. 

Autoria: 
Letícia Caroline Alves Penido, Márcia Câmara 
Bandeira de Figueiredo

Simpósio Temático: 
Design e sociedade (05)

Local: 
Sala 114 [ESPM] | 28/10 | 10h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

Autoria: 
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Simpósio Temático: 
Design e sociedade (05)
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Questões de cuidado 
na formação de uma 
coalizão de design 
feminista

Análise interseccional das opressões 
digitais sofridas pelas mulheres através 
do uso e da interação social com os 
filtros de aparência do Instagram

Esta pesquisa questiona a noção de interesse como a base ontológica das 
coalizões de design, principalmente, em movimentos de grupos sociais 
oprimidos, tal como as mulheres. Em contraste com a literatura sobre design 
para inovação social, a literatura feminista aponta para as questões de cuidado 
como elemento agregador de coalizões. Esta reconceitualização das coalizões de 
design é necessária para evitar que uma iniciativa anti-sexista não se torne um 
instrumento do opressor. Essa reflexão surge a partir das experiências adquiridas 
em um projeto de design participativo que buscou amplificar vozes de uma 
comunidade de mulheres produtoras de café em uma região agrícola do Brasil. 
A experiência do projeto é sistematizada através do mapeamento histórico das 
relações de cuidado estabelecidas entre atores para gerar transformações nos 
ecossistemas em que estão inseridas.

Este ensaio teórico objetiva analisar pela lente da interseccionalidade fundamentada 
principalmente pela autora Patrícia Hill Collins (2021; 2019) as opressões digitais 
de gênero, de classe, de raça, de controle de peso e de faixa etária sofridas pelas 
mulheres ao interagirem com os filtros de aparência do Instagram, ferramenta 
tecnológica que apresenta interferências visuais que reproduzem os estereótipos 
branco, jovem, magro e rico, e determinam imageticamente, as relações de poder 
estruturais, culturais, interpessoais e disciplinar.

Autoria: 
Rafaella Peres Eleutério, Frederick Marinus 
Constant van Amstel

Simpósio Temático: 
Design e sociedade (05)

Local: 
Sala 115 [ESPM] | 28/10 | 10h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

Autoria: 
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O Design Social e a Ação Política: 
Caminhos para a Definição das 
Categorias da Necessidade na 
Prática do Design Social

A Gambiarra Como 
Procedimento de Reajuste 
Utilitário no Cotidiano da 
Sociedade Contemporânea

Este artigo discute a potencialidade do “design social”, a partir de uma definição 
das categorias de necessidade presentes na problemática projetual da prática do 
design. Entendemos por “categorias de necessidade” aquelas identificadas por 
Agnes Heller (1978) na obra de Marx e Engels. Analisam-se como a prática do 
design é situada como produto histórico do capitalismo, como forma de trabalho 
proletarizado e voltado para a extração de mais-valia relativa. Em seguida, 
analisam-se artigos de pares voltados para o design social, apontando a falta de 
questionamento sobre o problema de projeto. Então, reitera-se com a ajuda de 
autores do Campo, como as necessidades relativas ao problema do projeto não 
são questionadas. As categorias de necessidade são apresentadas, situando o 
design como prática ligada às necessidades sociais e artificiais, mas não às radicais. 
Conclui-se que é necessário um posicionamento do design social em relação às 
necessidades radicais devido a sua potencialidade transformadora. 

Este documento recupera e atualiza algumas proposições desenvolvidas a 
respeito das chamadas “gambiarras”, ou seja, as improvisações utilitárias 
contemporâneas. A partir do exame das implicações utilitárias, tanto dos 
produtos que consumimos, quanto das improvisações deles derivadas, expõe-
se algumas dificuldades metodológicas e terminológicas. Certos aspectos do 
conceito de gambiarra desenvolvidos na tese Fundamentos da Gambiarra 
(2013) são revistos e ampliados, resultando, em especial, na proposição do 
termo “Utilitariedade”, para explicar o estado das relações utilitárias, o qual 
proporciona uma melhor compreensão do citado objeto de pesquisa, assim como 
possivelmente oferece subsídios para investigações que contemplem questões 
relacionadas à utilidade das coisas.

Autoria: 
Matheus Augusto Cannone Miranda da Silva, 
Alberto Cipiniuk
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https://youtu.be/0hbjwAzF1Ck


Paulo Freire e 
design participativo: 
contribuições, ausências 
e apagamentos

Território, função e usuário 
&#8210; trajetória de um método 
para o desenvolvimento de 
projetos em Design de Interiores.

A obra de Paulo Freire extrapola os limites convencionais da pedagogia para pensar 
criticamente a nossa existência como seres humanos, estendendo-se, portanto, 
também para o design. Com base nisso, o objetivo deste trabalho foi identificar 
qual o estado da arte das relações entre conceitos freireanos e design participativo 
e debater as contribuições deste autor brasileiro para esta área do design. O 
método adotado foi uma revisão bibliográfica sistemática seguida de uma análise 
qualitativa, categorização e discussão das relações identificadas. Conclui-se que 
existem contribuições importantes para o design participativo, aproximando-o 
da vocação ontológica do “ser-mais” e da construção coletiva de um mundo 
sem opressões, por meio de conceitos freireanos como diálogo, solidariedade, 
autonomia, protagonismo, síntese cultural, conscientização e práxis. Apesar dessas 
contribuições e da identificação da influência de Freire no surgimento do design 
participativo, há ainda muitas limitações e apagamentos destas relações, que 
poderiam impulsionar práticas de design mais libertadoras.

Durante o período de isolamento social em 2021, por conta da pandemia causada 
pelo vírus da Covid-19, realizou-se uma pesquisa de forma remota sobre o ensino 
de projeto e os métodos utilizados em todos os cursos de nível bacharelado de 
Design de interiores junto as Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras 
de natureza pública ou privada. O objetivo central da pesquisa era mapear e 
identificar métodos de ensino de projeto a fim de confrontá-los posteriormente 
com o aporte teórico fundamentado nas relações entre o Design de interiores 
e a Fenomenologia do lugar proposta por Noberg-Schulz (2013). A partir das 
relações interdisciplinares entre o Design, Design de interiores e a Fenomenologia 
do lugar compreendemos como as instituições de ensino aplicam seus esforços 
no sentido de analisar o território, a função e o usuário frente aos métodos 
empregados e as linguagens estabelecidas de projeto. 

Autoria: 
Maria Luiza Santos do Amaral, Letícia Bito 
Maynart, Marco André Mazzarotto Filho
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O design do ambiente e a 
construção da identidade 
de mulheres vítimas de 
violência doméstica

Design para Inovação Social e 
Sustentabilidade: um tempo 
e espaço para a cooperação e 
contemplação na Horta do Vinil

O presente artigo tem como objetivo compreender a violência doméstica e como o 
design de ambiente consegue atuar como ferramenta para auxiliar as vítimas. Para 
tal foi necessário realizar uma revisão de bibliografia além da análise da legislação 
vigente. O design atua como uma inovação social capaz de mudar a realidade 
dessa parcela da população, dando apoio às mulheres para realizarem os processos 
legais e psicológicos necessários. O design social tem como premissa ouvir a quem 
é destinada sua ação. Baseado nisso, o artigo se estrutura em cima de entrevistas e 
relatos anônimos de pessoas que já vivenciaram essa realidade.

Com bases no Design para Inovação Social e Sustentabilidade e na literatura 
de Buyng Chul Han “Sociedade do Cansaço”, o presente estudo investiga a 
possibilidade de pessoas terem um espaço para a contemplação dentro da Horta 
do Vinil. O objetivo principal é o de explorar como o Design de Serviços pode ser 
utilizado para criar um tempo e lugar voltado à contemplação dentro das hortas 
urbanas e comunitárias tendo como estudo a Horta do Vinil na cidade do Rio 
de Janeiro. O recorte foi realizado com o objetivo de observar a horta como um 
fenômeno de práticas agroecológicas dentro de um dos bairros de maior índice de 
especulação imobiliária – a Barra da Tijuca. A metodologia utilizada foi um estudo 
de caso, baseado em observação participante e entrevistas contextuais. Para 
aprofundar o contexto foi projetado um serviço de mutirão contemplativo em que 
pausas são propostas para uma apreciação da natureza.

Autoria: 
Paula Márcia Alves Quinaud Minchilo, Fernanda 
Gontijo Pires
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https://www.youtube.com/watch?v=NVfMBX-3pTM


Gesto artesanal: a experiência 
do artesanato em couro a partir 
do processo criativo do mestre 
Espedito Seleiro

O design urbano e a 
união de mulheres no 
graffiti brasileiro

Este artigo apresenta os resultados da pesquisa sobre gesto artesanal, tendo 
como objetivo o estudo do processo criativo do mestre artesão Espedito Seleiro. 
Como referencial teórico, apontamos o conceito de gesto inacabado (SALLES, 
2009) e gesto de fazer (FLUSSER, 2014), a partir do diálogo entre autores que 
trazem um olhar diferenciado sobre o processo de criação artística. A metodologia 
da pesquisa teve como base a pesquisa de campo, em visitas sucessivas à oficina 
do artesão, em Nova Olinda, no Ceará. Foram observados ambiente de trabalho, 
interação social, matéria-prima, ferramentas, moldes, artefatos em couro e outros 
“documentos de processo” que envolvem o gesto artesanal. Na presente pesquisa, 
em andamento, compreendemos que os traços característicos da criação de 
Espedito Seleiro surgem da própria experiência de vida mestre, herança da cultura 
vaqueira e da tradição do artesanato passado de geração a geração. 
Palavras-chave: Gesto artesanal; Processo criativo; Espedito Seleiro.

O graffiti possui métodos e técnicas próprias que emergem da hibridização da 
arte pública, do design urbano, do design gráfico e da comunicação visual. Mesmo 
que o público masculino de grafiteiros seja maior, o movimento de grafiteiras tem 
crescido no mundo. O objetivo deste artigo é analisar como o graffiti contribui 
na construção de um olhar de design crítico e social das mulheres grafiteiras 
que os faz, com base em exemplos ou trabalhos postados no Instagram de 
projetos, eventos e crews que envolvem o empoderamento feminino e a relação 
com a cidade. A pesquisa é do tipo exploratória em que se utiliza a pesquisa 
bibliográfica para discutir a construção política e crítica na produção de murais 
feitos por grafiteiras. Para isso, tem-se como base as competências midiáticas, 
com o intuito de entender murais de graffitis enquanto mídia e parte constitutiva 
do design urbano.

Autoria: 
Liana Cristina Vilar Dodt, Virginia Pereira 
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O uso de personas 
de design na 
construção de perfis 
de liderança

O uso do storytelling para 
inovação social e sua relação 
com o design de serviço: uma 
revisão integrativa da literatura

Este artigo apresenta o desenvolvimento de um conjunto de perfis representativos 
de lideranças no Brasil. Ele detalha o uso de Personas de Design como principal 
ferramenta de pesquisa. A metodologia de Design Thinking foi utilizada para aplicar 
um plano de trabalho não linear, experimental, colaborativo, multidisciplinar e 
centrado no usuário. Como resultado, foi possível identificar os perfis de liderança 
mais frequentes em uma pesquisa quantitativa (978 participantes), totalizando 
13 perfis de liderança. A originalidade do trabalho é evidenciada na forma como 
a ferramenta Personas de Design foi construída e adaptada aos objetivos do 
projeto. Este estudo contribui para o desenvolvimento de ferramentas de design 
customizadas que são aplicáveis no campo da pesquisa e gestão de negócios.

O storytelling é uma ferramenta interdisciplinar que pode atuar em diferentes 
contextos e contribuir significativamente para os processos de inovação. É uma 
abordagem considerada por alguns autores inerente ao design, busca criar 
experiências inovadoras por meio da cocriação de valor entre os stakeholders. 
O storytelling como metodologia para promover ações transformadoras está 
crescendo em áreas de pesquisa como design de serviços (DS) e inovação social 
(IS). Este artigo propõe uma investigação do uso do storytelling nos processos 
DS e IS por meio de uma revisão integrativa da literatura. A revisão incluiu as 
seguintes etapas: selecionar e analisar as publicações que associam o storytelling 
ao SD e IS; avaliar a literatura selecionada para destacar as principais áreas de 
pesquisa, contextos e metodologias.

Autoria: 
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Entendendo a gestão do 
conhecimento organizacional 
para um branding omnicanal 
integrado no varejo de moda

Conhecimento e design: 
a complexidade da 
interdisciplinaridade na 
elaboração prática de projetos

O conhecimento (ou reconhecimento) da marca é conceituado de acordo 
com um modelo de memória associativa e ocorre quando o consumidor está 
familiarizado com a marca tendo em mente um conjunto de associações favoráveis. 
O alinhamento das estratégias de branding garante que as premissas do 
posicionamento da marca sejam identificadas pelo cliente e seu desalinhamento 
pode gerar desconexão. Partindo-se da revisão de um referencial teórico 
multidisciplinar este artigo objetiva identificar o papel da gestão pelo design 
na integração de canais para uma melhor experiência de marca, analisando as 
características do conhecimento a ser desenvolvido pela empresa ou profissional 
de Branding, para lidar com a crescente diversificação de canais. Inicia-se um 
ensaio sobre a criação do conhecimento organizacional transdisciplinar baseado 
nas diferentes práticas de design e garantindo a transformação contínua desse 
conhecimento para a manutenção de uma política de branding.

A tarefa do designer de projetar objetos para a sociedade envolve aspectos que 
estão além de uma solução objetiva e funcional. Existe uma complexidade no 
envolvimento do processo de projeto de design e, desse modo, é preciso observar, 
identificar necessidades e/ou buscar questionamentos. Muitos trabalhos tendem 
aos aspectos colaborativos, exploram soluções ou alternativas e comunicam suas 
ideias por gestos, palavras, imagens, entre outros. À luz de Gustavo Amarante 
Bomfim e seu pensamento sobre uma possível Teoria do Design, sobre a 
interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, neste artigo iremos abordar as faces 
do conhecimento e a complexidade dessas aplicações dentro do design.

Autoria: 
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Visualização de Dados no 
campo do Design: habilidades 
necessárias para uma área 
em expansão

Neste artigo, iniciamos um levantamento exploratório das habilidades necessárias 
para a formação do designer especializado em visualização de dados. Para tal, 
partimos de uma reflexão iniciada por Lupton (2005) acerca dos cinco diferentes 
tipos de habilidades – conceitual, técnica, crítica, social e profissional – que 
permeiam a formação do profissional criativo (designers e artistas) e identificamos, 
a partir de referencial teórico e de experiências vivenciadas em sala de aula, 
habilidades para o exercício da visualização de dados no campo do Design. Com 
este artigo, buscamos sistematizar um repertório de competências para o ensino 
de visualização de dados. Em última análise, essa sistematização constitui-se 
como um esforço inicial em direção à construção de grades curriculares para 
disciplinas e cursos sobre visualização de dados em Instituições de Ensino 
Superior (IES) no Brasil.

Autoria: 
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Design, museus e tecnologias 
digitais: as perspectivas dos 
profissionais que atuam no 
campo museal

Processos criativos 
e a geração de ideias 
na Joalheria de 
pequeno porte

No Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), todos os serviços são 
oferecidos on-line, sendo o registro de marca o mais demandado e com maior 
número de dúvidas dos usuários, apesar das informações disponíveis no portal da 
instituição. Esta pesquisa investigou quais fatores impactam a encontrabilidade 
das informações sobre o pedido de registro de marca no portal do INPI, com 
objetivo de identificar as dificuldades dos usuários ao utilizá-lo. Um estudo 
exploratório levantou as principais perguntas que o Instituto recebe sobre registro 
de marcas. O resultado embasou uma avaliação cooperativa no portal com 
empresários voluntários ligados à inovação. Foram identificados problemas nos 
sistemas de arquitetura da informação, no desenho das páginas e nas instruções, 
o que afetou a encontrabilidade das informações. Foram geradas recomendações 
para aperfeiçoamento da área de Marcas do portal. 

Este artigo parte da importância da produção de joias no país, devido às grandes 
empresas brasileiras de renome internacional, com foco nos pequenos produtores, 
que representam dez por cento do mercado. Tendo em vista a discrepância 
entre a grande disponibilidade de novas tecnologias das últimas décadas e 
a pouco significativa evolução de formas dessas peças, buscou-se investigar 
quais os possíveis motivos para que não se produza tantas joias condizentes 
com os avanços tecnológicos atuais. Para isso, foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas, a fim de se compreender o processo criativo dos designers 
joalheiros, e encontrar lacunas e dificuldades enfrentadas por estes profissionais.
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https://drive.google.com/file/d/1txAbQ1C3eIELrhxaOVFp-QII5cocdBZJ/view?usp=sharing
https://youtu.be/nuyviwPrYj8


Diversidade como criatividade: 
revisão sistemática de métodos 
criativos para o manejo da 
cultura nos processos de design

Expertise do Design Industrial 
na revitalização do patrimônio 
cultural (Centro Histórico de 
São Luís - MA)

O presente trabalho investiga as orientações teóricas de métodos criativos em 
processos de design para o manejo da diversidade cultural. Para tal, realiza-se 
uma revisão sistemática da literatura compreendendo artigos no escopo do design 
para a diversidade cultural, com ênfase em métodos e ferramentas criativas e de 
projeto. Os resultados obtidos indicam a predominância de práticas orientadas ao 
design transcultural, onde a diversidade cultural é tratada como obstáculo a ser 
contornado ou apenas como fonte de referência criativa indireta. Identificou-se, 
também, a crescente presença de métodos orientados para o design intercultural, 
onde a diversidade é considerada um componente ativo essencial para a produção 
de criatividade. Por fim, o artigo propõe uma discussão sobre a orientação 
epistemológica de cada método e como estes debates refletem os avanços no 
campo teórico e prático do design.

Centros históricos são áreas urbanas que representam a identidade cultural de 
determinada população. Preservar a história de artefatos e de construções de um 
local é manter para as futuras gerações uma herança de inestimável valor. Sendo 
o trabalho de revitalização urbana multidisciplinar, a criativamente é uma atividade 
projetual interdisciplinar, porém com proeminente destaque à Arquitetura e ao 
Urbanismo. Os designers de produto, em particular, formam uma categoria de 
projeto normalmente omitida do processo de revitalização desse patrimônio 
histórico. O objetivo desta pesquisa é apresentar o potencial do Design de 
Produto, através de modelos para o projeto de sinalização e de mobiliário urbano, 
quando integrado aos projetos de revitalização de ambientes urbanos históricos 
tombados. As técnicas aplicadas para esta investigação, consistiram em: pesquisa 
documental, observação sistemática não-participante e entrevista focalizada. Para 
o desenvolvimento do sistema de sinalização, o método proposto é o de D’Agostini 
e Gomes (2010) e de D’Agostini (2017).
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Projeto para 
o futuro

Design de embalagem para inovação 
sustentável no mercado de food-service em 
grandes eventos: caso da pizza em fatias 
comercializadas em estádios de futebol

Os meios de representação utilizados pelos designers para projetar prefiguram 
os produtos futuros, constituindo simulações, e portanto modos de ação 
antecipatórios. Os desdobramentos futuros dos acontecimentos (e em especial dos 
projetos) formam um leque de possibilidades, ao passo que as causas passadas 
formam um funil. O processo de projeto é muitas vezes representado com leques e 
funis: a parte divergente (leque) é compreendida como “análise” ou “criatividade”, 
ao passo que a parte convergente (funil) é denominada “síntese” ou “julgamento”. 
Discussões sobre o processo de projeto tendem a dar mais ênfase a um ou outro 
desses aspectos. Observando o projeto ao longo do tempo, percebe-se que 
convergência e divergência não são fases distintas, mas duas faces da mesma 
moeda, e isso por sua vez sugere pensar o design não como criação de formas, 
mas como exploração de universos de formas possíveis.

O Design de embalagem está estreitamente ligado ao crescimento e às mudanças 
do mercado, seus projetos precisam dar conta das questões funcionais das 
diferentes ocasiões de consumo, as necessidades dos clientes, comunicar-se 
de forma clara, e além disso, seu correto descarte. O objetivo neste trabalho 
é apresentar um caso real de redesenho de uma embalagem utilizada para 
a comercialização e distribuição de pizzas em fatias em estádios de futebol, 
direcionada para atender milhares de pessoas em poucas horas. O estudo é de 
natureza qualitativa e utiliza como método a pesquisa-ação. Como resultado prático 
foi possível conceber uma embalagem que atendesse os requisitos demandados 
pelo cliente, sendo de fácil montagem, compacta, de fácil envase, a garantia da 
integridade do conteúdo, ser sustentável e de baixo custo. O projeto apresentado 
neste estudo recebeu troféu no 15º prêmio de excelência gráfica (2019), na 
categoria inovação tecnológica devido ao seu projeto estrutural inovador.
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Design para o 
Comportamento Sustentável: 
estratégias para intervenção 
comportamental e ideação

O papel do design 
em uma horta 
escolar

O comportamento humano está diretamente relacionado com a sustentabilidade 
do planeta. Áreas específicas do Design têm reunido esforços com foco em 
projetos de produtos e serviços que visem comportamentos mais sustentáveis. 
Verifica-se uma diversidade de modelos para mudança de comportamento 
utilizados pelo Design. Este artigo é resultado da Revisão Bibliográfica Sistemática 
e Assistemática da literatura de modelos para mudança de comportamento, 
a partir do método Design Science Research (DSR). Todavia, delimita-se aos 
modelos utilizados no âmbito do Design para o Comportamento Sustentável e 
Design de Serviços. A partir da revisão realizada, foi possível extrair e refletir 
sobre as estratégias utilizadas para intervenção comportamental e ideação. 
Assim, reunir esse conhecimento com o objetivo de contribuir para o processo de 
tomada de decisão em projetos de Design. Pesquisas no âmbito do Design para o 
Comportamento Sustentável tem demonstrado a relevância da temática através de 
projetos que tenham a intenção de mudar comportamentos.

Uma horta de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental na Zona Oeste do 
município de São Paulo é o ambiente de aprendizagem que contextualiza o estudo. 
Essa pesquisa etnográfica, com uso da observação participante e estruturada com 
base na DRM (Design Research Methodology), questiona o papel do design e sua 
conexão com o trabalho de uma comissão de horta, alimentação e sustentabilidade, 
formada por familiares de alunos, e tem como objetivo obter informações para 
desenvolvimento de elementos de apoio para disseminação da prática do design 
em contextos de projetos, em ambientes de aprendizagem. São apresentados como 
resultados, os produtos das práticas de design realizados durante o período de 
participação da pesquisadora nessa comissão e a reflexão sobre como pode ser o 
processo de trabalho colaborativo de um designer em uma equipe multidisciplinar 
em um contexto social colaborativo, como o ambiente de aprendizagem 
apresentado nessa pesquisa.
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Sistematização de estudos internacionais 
sobre o uso da variável tempo em tarefas 
domésticas, como referencial para projeto de 
produtos industrializados residenciais

HU+D: a contribuição de um programa 
de extensão para a comunicação 
institucional no Hospital Universitário 
Polydoro Ernani de São Thiago

Pesquisas de uso do tempo têm sido desenvolvidas sistematicamente nas 
últimas décadas na Europa e na América do Norte, propondo-se a reconhecer 
como o conjunto de atividades humanas, especialmente atividades domésticas, 
se articula no fluxo temporal. Para tanto, reúnem uma compilação de referências 
metodológicas, permitindo que novos estudos sejam coerentes e mutuamente 
comparáveis. O presente artigo sistematiza abordagens, exemplos e diretrizes 
extraídos dessas pesquisas, constituindo subsídio referencial para projetos de 
produtos industrializados. A investigação de natureza qualitativa, na modalidade 
descritivo-observacional de estudo de reconhecimento, baseou-se em revisão 
da literatura científica relacionada a formas de observar, quantificar e qualificar 
o uso do “tempo”. Parcela significativa desses estudos sugere a necessidade de 
observação de parâmetros, tais como: sequencialidade, intensidade, duração e 
frequência, detalhando técnicas de registro desses aspectos. Espera-se que maior 
familiarização com esse repertório contribua para a adequada compreensão do 
conceito invisível e intangível do “tempo” indissociado de produtos industriais.

O presente artigo objetiva apresentar, em linhas gerais, a contribuição de um 
programa de extensão para a comunicação institucional no Hospital Universitário 
Polydoro Ernani de São Thiago, administrado pela Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh). Embora não haja a figura do designer no quadro de cargos 
e salários da Ebserh, a demanda por serviços no campo da comunicação visual 
existe e é crescente. Assim sendo, a partir de uma parceria entre a Unidade de 
Comunicação Social do Hospital, o Departamento de Expressão Gráfica do Centro 
de Comunicação e Expressão e a Agência de Comunicação, ambos da UFSC, foi 
possível constituir o programa de extensão HU+D, responsável por iniciativas 
como os projetos Murais Digitais, Cartilhas para Transplante Hepático, Carteira 
para pacientes com aloanticorpos, entre outros. Os resultados atestam a relevância 
pedagógica para os estagiários voluntários e, principalmente, os reflexos práticos 
do que foi oferecido para o hospital e para a sociedade.
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Microecologias Críticas: 
design e territórios 
de luta, autonomia e 
cooperação

Painel para visualização 
dos Indicadores de 
Saúde da Pactuação 
Interfederativa do Brasil

O trabalho apresenta resultados de uma pesquisa em curso que tem por objetivo 
investigar práticas coletivas espaciais e modalidades emergentes de atuação 
e lutas territoriais que, na condição de exemplos, apontem caminhos para a 
construção de uma agenda de transformação de paradigmas para o pensamento 
e a ação sobre o urbano e a vida coletiva no contexto da atual crise civilizatória e 
ambiental que podemos associar à palavra Antropoceno. A estas práticas damos o 
nome de microecologias críticas. Com base na ferramenta da ecologia das práticas, 
de Isabelle Stengers, são apresentadas duas práticas territoriais que permitem 
refletir — a partir de seus modos de fazer, contextos e problemas específicos 
— como elementos de uma mudança epistemológica associada à crítica do 
paradigma do desenvolvimento incidem nas relações entre participação e design 
do/no/com território.

Este artigo apresenta resultados da pesquisa intitulada “Infovis para a Saúde”, 
caracterizada por sua abordagem interdisciplinar e colaborativa pautada pelo 
método da Design Research, envolvendo o usuário gestor público desde a fase de 
coleta de dados até as etapas de intervenção. O objetivo geral buscava solucionar 
os desafios na apresentação de uma visão geral da situação de indicadores 
de saúde nos contextos federal, estadual e municipal. O artefato foi criado e 
desenvolvido ao longo de quatro etapas de trabalho, sendo elas levantamento, 
análise, ideação e prototipação. A solução foi constituída na forma de painéis com 
gráficos que buscam sintetizar o desempenho dos 23 indicadores atualmente 
pactuados pelos gestores do SUS. O artigo apresenta as soluções encontradas, 
como a matriz de símbolos, mapas e séries temporais, e discute a complexidade 
intrínseca da visualização de indicadores de saúde pública.
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Personagens Ecossistêmicos: a 
descentralização do anthropo 
como ferramenta para a 
regeneração.

Os algoritmos 
alfaiates e o futuro 
do design

A partir do colapso da realidade contemporânea, em suas dimensões social, 
ambiental e geopolítica, e do entendimento que são as visões de mundo 
que geram os mundos factualmente vividos, se faz necessário um design 
que fomente visões de mundos regenerados. A regeneração parte da 
desconstrução da mentalidade euro-antropocêntrica que engendrou a crise 
atual.  No movimento decolonial e no pensamento ameríndio das etnias nativas 
brasileiras são encontradas caraterísticas que apontam caminhos para essa 
regeneração, como a ausência da visão do Homem como indivíduo centralizador 
da existência. O presente artigo visa apresentar o Personagem Ecossistêmico 
como uma ferramenta de design que busca romper com o antropocentrismo, 
descentralizando o anthropos do foco projetual e estimulando sua reconexão 
holística com o ecossistema. Para tanto, faz uma breve exposição da revisão 
literária empreendida para dar base à pesquisa-ação que testa a ferramenta em 
diferentes contextos projetuais.

O constante aperfeiçoamento das tecnologias de inteligência artificial (IA), 
sobretudo dos algoritmos de aprendizado da máquina, vem aumentando as 
possibilidades de automação em diversos serviços, inclusive os de design. Este fato 
suscita, com novas e inéditas nuances, o antigo debate da substituição de trabalhos 
humanos por máquinas. O presente trabalho defende a necessidade de se ampliar 
as reflexões sobre este tema entre os profissionais e estudiosos da área do design. 
Propõe uma breve revisão bibliográfica que aponta as considerações mais recentes 
sobre o debate e oferece uma descrição de uma experiência de uso da plataforma 
Tailor Brands, pioneira no uso de IA para a criação de logotipos, identidades visuais 
e outros serviços de design gráfico.
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Psyobjects a criação de 
objetos sensoriais por meio da 
experimentação com técnicas 
artesanais e bioconstrutivas

A publicação 
independente brasileira 
no Século XXI: O caso da 
Editora Elefante

Este artigo faz parte de uma pesquisa mais ampla, desenvolvida como monografia 
no ano de 2019, na qual propôs uma investigação sobre o processo de projeto 
em design, focado na criação de objetos instalacionais para um festival de cultura 
psicodélica. O trabalho teve como objetivo principal a concepção de objetos 
esculturais, cinéticos e interativos e, como projeto multidisciplinar, buscou 
relacionar arte, arquitetura e design. Por meio dos objetos instalacionais propostos, 
buscou-se explorar uma poética visual e autoral. Na interação com tais objetos, na 
tentativa de proporcionar momentos de encantamento, descoberta e consciência, 
os usuários/espectadores eram convidados a uma imersão sensorial, sugerindo 
e despertando uma outra percepção do espaço e do tempo vivenciado. Como 
resultado foi desenvolvida uma linha de objetos espaciais, como instalações, para 
compor espaços nos festivais de psy trance.

Considerando o mercado independente brasileiro, este trabalho investiga a 
editora paulista Elefante, fundada em 2011 por Tadeu Breda e Bianca Oliveira, 
cuja produção aborda temáticas político-sociais emergentes. Obedecendo ao 
recorte 2011-2021, caracteriza-se a Elefante e suas publicações, destacando 
valores simbólicos atrelados a estas, evidenciando o contexto atravessado pela 
editora e explorando a relação entre os sócios-fundadores e a cena, suas intenções 
e o campo em que desejam atuar. O método de pesquisa contempla literatura 
acerca do livro, editoração independente e a abordagem da Micro-História; 
coleta de dados mediante entrevista semiestruturada com os sócios-fundadores, 
exemplos emblemáticos da trajetória da editora; e análise de dados que possibilita 
conclusões quanto à influência da linguagem gráfica e linha editorial na valoração 
das publicações da Elefante, a união entre forma e conteúdo no processo de 
significação do livro, particularidades da editora e a visão de seus agentes sobre a 
definição de uma editora independente.
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A representação 
gráfica de síntese 
na perspectiva do 
usuário

O Design em Parceria 
como catalisador de 
ações: os reflexos em 
trabalhos de campo

Este artigo objetiva apresentar os resultados de uma investigação, que por 
intermédio de entrevistas semi-estruturadas, coleta observações sobre a 
percepção do usuário, especialmente aquilo que concerne às formas de interação 
e experiência, resultantes de suas participações em sessões de construção 
de representações gráficas de síntese (RGS), elaboradas à mão, em tempo 
real durante eventos, palestras, reuniões e oficinas. Ao final são apresentadas 
categorias conceituais que visam organizar os dados e realizar paralelos com 
autores estudiosos de processos criativos e da psicologia da percepção.

O artigo apresenta os reflexos das parcerias no trabalho de campo da dissertação 
de mestrado “Materiais didáticos e atividades lúdicas em iniciativas de educação e 
interpretação ambiental”, aprovada em fevereiro de 2022 e a grande mobilização 
e envolvimento de pessoas que permitiram sua efetivação e enriquecimento, 
em plena pandemia de COVID 19. São relatados os fatores que motivaram e 
disseminaram o elevado grau de confiança e comunicação através da rede de 
parcerias, responsável pelo planejamento, financiamento, produção e entrega de 
264 materiais lúdicos para 88 famílias do Bonfim, bairro de Correias, Petrópolis, 
Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Estão também detalhadas as conexões que 
levaram à constituição da rede e a singularidade de sua estrutura: polos, pontos 
nodais, fios e agrupamentos, cujo “botar para fazer” em apenas 45 dias alcançou 
objetivos além dos planejados – tecelagem social de alta complexidade realizada 
por atores comprometidos com a causa da educação ambiental.

Autoria: 
Priscila Ghnó Mattucci, Leandro Manuel 
Reis Velloso

Simpósio Temático: 
Práticas e ferramentas do design (06)

Local: 
Sala 111 [ESPM] | 27/10 | 16h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

Autoria: 
Roberta Portas Gonçalves Rodrigues, Marianne 
von Lachmann, Rita Couto, Maria Apparecida 
Campos Mamede Neves

Simpósio Temático: 
Práticas e ferramentas do design (06)

Local: 
Sala 111 [ESPM] | 27/10 | 16h

Vídeo de apresentação: 
link do vídeo

resumo

resumo

informações gerais

informações gerais

RESUMOS EIXO 6 P&D DESIGN 2022 | O DESENHO DO CAMPO 111

EIXO6

https://youtu.be/n6cpsdCK9ko
https://youtu.be/UyDnMgLFtjY


Abordagens qualitativas de pesquisa 
com usuários com deficiência visual 
durante a pandemia de Covid-19: um 
estudo sobre percepção, autonomia, 
mobilidade e Design de Sinalização 
intermediado por tecnologias digitais.

Expressividade tipográfica em livros 
ilustrados: uma análise comparativa 
entre Daqui ninguém passa! e Meu 
vizinho é um cão

Este artigo apresenta abordagens de pesquisa qualitativa com usuários com 
deficiência visual durante a pandemia de Covid-19 buscando compreender como 
se dá a relação de autonomia dessas pessoas quanto ao uso da sinalização, 
sobretudo ao utilizar informações acessíveis. Utilizando a abordagem de entrevista 
estruturada assíncrona mediada por tecnologia digital de voz, foi possível 
identificar nos participantes comportamentos e sentimentos que expressassem 
ações e sensações de autonomia. As respostas selecionadas e classificadas 
conforme a sistematização de padrões abstratos significativos, apontam para a 
categorização de dados pertinentes à percepção de autonomia. Os resultados 
destacam elementos de informação em uma análise temática observando como 
eles, juntos, podem proporcionar fatores que estas pessoas necessitam para se 
sentirem autônomas em seus deslocamentos, dando subsídios para projetos de 
Design de Sinalização mais inclusivos. As abordagens utilizadas demonstraram-se 
adequadas ao escopo da pesquisa, com resultados que indicam a possibilidade do 
uso dessas técnicas em futuras pesquisas.

Este artigo tem como objetivo analisar e comparar as estratégias de uso da 
tipografia em dois livros ilustrados: Daqui ninguém passa! e Meu vizinho é um cão. 
Ao identificarmos que a literatura brasileira apresenta uma lacuna em relação à 
análise tipográfica nos livros ilustrados, buscamos contribuir com a discussão da 
expressividade tipográfica no modo de articulação dos livros ilustrados enquanto 
medium. Para isso, utilizamos a abordagem formalista, explicitando quatro 
categorizações de uso tipográfico: iconicidade do texto, os tipos de diagramação, 
as funções textuais e as relações entre texto e imagem. Apesar de os textos dos 
dois livros serem de uma mesma autora, eles diferem na iconicidade do texto, 
no tipo de diagramação e na função textual, condicionando ritmos de leitura 
fundamentalmente distintos. Assim, este artigo contribui para a compreensão de 
como as estratégias tipográficas articulam diferentes expressões no medium do 
livro ilustrado.
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A Experiência do Usuário em plataforma 
da Economia do Compartilhamento: 
Adaptação de coleta de dados para 
contexto de distanciamentos sociais

A Formação Profissional 
do Pesquisador de 
Experiência do Usuário

Utilizando-se do conceito de economia do compartilhamento de Tom Slee (2019), 
no qual novos negócios que se utilizam da internet para conectar fornecedores 
e consumidores, selecionamos uma plataforma digital de corretagem imobiliária 
para investigação da experiência do usuário ao utilizar seus serviços, uma vez que, 
o user experience (UX) é encarado como estratégia de diferenciação de mercado. 
A partir da ferramenta storytelling, adaptada para o contexto de distanciamento 
social na pandemia do SARS-CoV-2, usuários narraram suas experiências com 
a plataforma. A adaptação da aplicação da ferramenta foi feita via Whatsapp e 
revelou-se eficiente para mapeamentos qualitativos rápidos. Foram coletadas 
seis narrativas, com as quais obteve-se visão bastante geral sobre a experiência 
de uso, pontos de dor e benefícios destacados. Os resultados corroboram com a 
literatura: tais plataformas não modificam substancialmente a natureza do negócio 
ou do serviço que prestam. Em essência, tornam os processos mais agradáveis e 
atrativos às pessoas.

Com o crescimento do campo de experiência do usuário (UX), surgiram diversas 
funções, dentre as quais destaca-se o pesquisador de UX. Por se tratar de uma 
função recente, não há um padrão quanto a educação destes profissionais e grande 
parte do conhecimento relativo à UX é adquirido por meio de cursos online, livros 
e artigos. No Brasil, cursos livres estão formando novos pesquisadores. O presente 
artigo tem como finalidade discutir caminhos possíveis para o desenvolvimento 
das competências necessárias ao pesquisador de UX. Foram aplicadas entrevistas 
semiestruturadas com professores de cursos livres com o objetivo de identificar 
as principais competências a serem desenvolvidas durante a formação do 
pesquisador de UX. Os resultados revelam seis competências relacionadas às 
atividades de investigação, projeto e negócios. Ao fim, o debate sobre a formação e 
o desenvolvimento de competências se dá a partir da reflexão sobre a natureza da 
atividade do pesquisador de UX.
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Contribuições da ferramenta Matriz CSD 
em projetos de Design: uma aplicação 
no contexto do Núcleo de Estudos da 
Terceira Idade (NETI)

Avaliação do Design de Embalagens 
Especiais de Proteção à Criança 
(EEPCs) com indivíduos menores de 5 
anos: estudo de caso

Tendo em vista o auxílio das ferramentas no processo de desenvolvimento de 
projetos, este artigo tem como objetivo apresentar as contribuições da Matriz 
CSD (Certezas, Suposições e Dúvidas) em projetos de Design a partir da sua 
aplicação no contexto do Núcleo de Estudos da Terceira Idade (NETI). Os 
procedimentos metodológicos adotados compreendem 3 etapas: levantamento 
teórico sobre a ferramenta; aplicação da matriz e organização dos dados 
obtidos e; identificação das suas contribuições. Os resultados demonstram 
que a ferramenta contribui de diferentes formas: levantando percepções de 
maneira rápida e organizada; possibilitando uma visão compartilhada; apoiando 
discussões e promovendo alinhamentos; possibilitando a construção colaborativa 
de conhecimentos; direcionando decisões; centralizando informações de forma 
visual; ajudando a manter o foco e; auxiliando na gestão da informação e do 
conhecimento. A Matriz CSD auxilia no início e no acompanhamento de projetos 
de Design diversos, gerando maior segurança e assertividade, os tornando mais 
efetivos e bem-sucedidos.

As Embalagens Especiais de Proteção à Criança (EEPCs) têm por propósito impedir 
o acesso de crianças a produtos considerados perigosos. Porém, verifica-se que 
nem sempre tais embalagens impedem o acesso de crianças e também se tornam 
difíceis de abrir para jovens, adultos e idosos. O presente estudo objetivou avaliar 
o design de EEPCs, a fim de avaliar se crianças abaixo dos 5 anos conseguem abrir 
essas embalagens e ter acesso ao conteúdo. Participaram do estudo 22 crianças 
menores de 5 anos, igualmente divididas entre os gêneros masculino e feminino. 
Foram avaliadas 3 embalagens distintas de enxaguantes bucais com tampas do 
tipo “aperte e gire”. Os resultados apontam que apenas a embalagem 2 obteve 
eficácia maior que a exigida pela norma NBR ISO 8317. O diâmetro maior da tampa 
2 e ausência de ranhuras ao redor dessa tampa foram fatores que contribuíram 
para maior dificuldade de acesso das crianças.
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Experiências em design 
participativo on-line: 
Reflexões de um grupo de 
estudos.

Os CANVAS 
e o trabalho 
grupal

Este artigo apresenta as reflexões de grupo de estudos sobre design participativo 
no ambiente on-line, imensamente evidenciado durante a pandemia. Questiona e 
discute as origens do design participativo enquanto uma atividade democrática. 
Reflete também sobre este ambiente como uma alternativa de espaço para discutir 
e desdobrar práticas projetuais em um projeto participado. Investiga métodos para 
participar no ambiente virtual/remoto e utiliza como exemplo uma proposta de 
projeto de identidade visual. É uma pesquisa descritiva com revisão bibliográfica 
sistemática e assistemática. Como resultados apresenta um ensaio/prototipação 
de um projeto de identidade visual com alunos e alunas da graduação de design e 
uma reflexão sobre o processo bem como sobre a prática do designer.

A variedade de CANVAS que surgiram a partir do Business Model Canvas, criado 
por Alexander Osterwalder, revela que a ferramenta pode ser aplicada em diversos 
momentos durante o desenvolvimento de um produto ou serviço. A prática 
desta ferramenta vem contribuindo para que novos formatos de CANVAS sejam 
propostos, possibilitando um melhor entendimento sobre os pontos críticos de 
sua aplicação. Os CANVAS servem como objeto de concentração dos esforços de 
profissionais de diversas saberes, como engenheiros, economistas, administradores, 
profissionais de recursos humanos, profissionais de T.I., assim como para os 
designers. Diante da variedade de CANVAS, fez-se necessário investigar a 
experiência que os profissionais que trabalham com Design de Serviços possuem 
com a  utilização dos CANVAS, além de identificar novos papéis que designers 
possam assumir na interação com grupos de trabalho heterogêneos, formados por 
profissionais de diversas áreas.
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Cidade Criativa 
e o Design no 
Plano Diretor de 
Itaiópolis/SC

Design Social: utilização de 
resíduos têxteis na produção de 
artigos para ONGs que auxiliam 
animais em situação de abandono.

Este artigo descreve a atuação interdisciplinar do Design e da Economia, junto 
aos demais profissionais urbanistas, que realizaram, em 2019, a Revisão do Plano 
Diretor de Itaiópolis/SC. O resultado deste trabalho foi incluído como um capítulo 
do referido Plano, denominado DNA Itaiópolis, uma abordagem pioneira para o 
desenvolvimento da economia criativa da cidade. A facilidade de interação com 
a identidade cultural, a visão sistêmica e a capacidade de projetar cenários, são 
algumas das características que nos permite dizer que existe uma importante 
oportunidade de atuação dos profissionais de design, em parceria com outras 
áreas do conhecimento, na elaboração de planos diretores e de desenvolvimento 
econômico e social das cidades. Também propomos uma breve reflexão sobre a 
amplitude ou limitação da atuação de designers no planejamento urbano. 

O Brasil conquistou grande espaço no cenário mundial na área de produção de fios 
e tecidos. Somente em São Paulo, são geradas em média cerca de 63 toneladas 
de resíduos têxteis ao dia. Se apenas uma cidade descarta tanto material,  se 
faz necessário pensar se é possível reinseri-los na cadeia têxtil. Este trabalho, 
com abordagem de Design Social,  tem como objetivo analisar as iniciativas para 
gestão de resíduos têxteis advindas da indústria da moda, bem como mostrar 
a aplicabilidade encontrada pela nossa universidade.  A  partir de um relato de 
experiência e  pesquisa de natureza aplicada, com caráter exploratório e baseada 
em revisão bibliográfica de livros e artigos, foram levantados dados sobre a 
produção e descarte de resíduos têxteis no Brasil. Assim como o processo de 
reciclagem com a finalidade de demonstrar como o problema dos materiais têxteis 
excedentes é transformado em oportunidade de ajudar  causas sociais.
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Economia Circular e 
o Empreendedorismo 
Feminino – o Caso 
Badu Design

Economia circular e simbiose industrial 
como estratégia para o gerenciamento 
de resíduos têxteis no APL Polo de 
Moda Praia de Cabo Frio/RJ

O presente artigo apresenta um estudo de caso de uma empresa que trabalha 
com empreendedorismo feminino no âmbito da economia circular. A pesquisa 
se caracteriza como qualitativa, descritiva, de lógica indutiva e mostra o design 
circular embutido nas atividades de formação empreendedora e de produção. A 
empresa em questão se chama Badu Design e mostra aperfeiçoamentos desde 
a sua criação. Assim, chega em 2022 desmembrada em um negócio social e em 
um instituto sem fins lucrativos, para poder atender da melhor forma possível 
seus objetivos de reduzir o impacto ambiental e resgatar mulheres da condição de 
vulnerabilidade social. Casos como o da Badu Design indicam as possibilidades 
de idealização de empresas cada vez mais comprometidas como a economia 
circular e com o resgate social, ambos temas possíveis de serem tratados com as 
práticas de design. Práticas relativas a produtos, serviços, estratégias, métodos e, 
principalmente ao pensamento sistêmico.

Este artigo apresenta o resultado preliminar de pesquisa de campo exploratória 
do Arranjo Produtivo Local Polo de Moda Praia de Cabo Frio, que tem como 
objetivo investigar o fluxo de resíduos têxteis da produção das fábricas locais, para 
analisar a viabilidade de transformar estes resíduos em matéria-prima para serem 
reintroduzidos na própria produção ou para abastecer outros ciclos produtivos. 
Para este fim, realizamos entrevistas não-estruturadas para entender como as 
empresas administram estes resíduos. Parcialmente, concluímos que não há um 
sistema de gerenciamento de resíduos têxteis. Na maioria dos casos, os resíduos 
têxteis são descartados como resíduo comum, em segundo lugar, as empresas 
doam parte do montante para Ongs e pessoas físicas, e, até o fechamento 
deste artigo, apuramos que apenas uma, das 40 empresas que fazem parte do 
aglomerado, realiza a separação e armazenamento do material para negociar a 
venda com uma empresa de reciclagem têxtil localizada em outro estado. 
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Mapeamento do 
artesanato em couro do 
Cariri cearense: a tradição 
nos dias de hoje.

Novas economias e 
iniciativas locais no 
Design para sistemas 
alimentares

Este artigo propõe apresentar o mapeamento dos artesãos em couro do Cariri 
cearense que encontram-se atualmente em atividade na região. Reconhecida 
nacionalmente como um importante polo cultural no Ceará, o artesanato em 
couro remonta o povoamento do sul do estado durante o ciclo do gado. Ao longo 
do tempo a atividade passou por transformações impactando na produção e no 
público consumidor dos artefatos em couro. Identificar, portanto, quem são os 
sujeitos e o que fazem hoje é um primeiro passo para compreender os processos 
mais amplos de ressignificação pelos quais passou esse tipo de artesanato. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa na abordagem e exploratória com uso de 
entrevistas semiestruturadas realizadas nas oficinas dos artesãos identificados.

O artigo apresenta o cenário atual e iniciativas em curso que apontam para a 
utilização de modelos econômicos alternativos aliados às abordagens colaborativas 
do design sobre sistemas alimentares, com uma perspectiva relacional local e 
sustentável. A pesquisa procura mostrar alternativas possíveis no universo da 
gastronomia praticada em restaurantes, baseando-se em diferentes relações e 
trocas entre os atores do sistema. A pesquisa levantou referenciais teóricos para 
contextualizar as práticas correntes dos modelos econômicos e produtivos, e aliou 
essa base à etnografia; mostrando como outros caminhos que aliam food design 
sistêmico e economia circular para sistemas alimentares já se delineiam em diversos 
estabelecimentos, esboçando iniciativas para inovação social.
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Economia Criativa - 
Alavancagem pelo Design: 
caso do “Programa 
SouCuritiba”.

Serviços dos Coworking Spaces 
(CWS) antes e durante a 
pandemia de COVID-19: Revisão 
da Literatura

 Para entender as contribuições que o Design no desenvolvimento da Economia 
Criativa, este artigo analisou o “Programa SouCuritiba” proposto pelo SEBRAE/
PR, em conjunto com diversos órgãos. O objetivo do programa é promover o 
desenvolvimento de souvenires valorizando as experiências nos territórios e 
turismo, com foco na criatividade e inovação. Para tanto, foram realizadas pesquisa 
documental, revisão da literatura assistemática e sistemática, que formulou 
a fundamentação teórica, bem como, na estruturação das entrevistas. Estas 
entrevistas proporcionaram a verificação dos entendimentos da e atuação do 
Design no âmbito do programa pesquisado. O estudo demonstrou as possíveis 
contribuições do Design bem como o consenso entre os entrevistados em relação 
às potencialidades de atuação do Design, que corroborou nos resultados positivos 
do “Programa SouCuritiba”. Muito embora o Design tenha participado em várias 
frentes deste programa em específico, entende-se que existem outras contribuições 
do Design no âmbito da Economia Criativa e que merecem ser evidenciadas.

Os coworking spaces (CWS) são apresentados como pilares sustentáveis para o 
desenvolvimento do ecossistema urbano e empreendedor. Durante a pandemia 
gerada pela COVID-19 os CWS experimentaram transformações estruturais, 
evidenciando sua capacidade de adaptação e criação de maneiras inovadoras para 
reajustar seus modelos de negócios.  Este estudo teve como objetivo investigar 
como as startups cocriam valor por meio da experimentação dos serviços 
oferecidos pelos CWS; desta forma, a pesquisa pretende compreender como as 
startups acessam, adaptam e integram recursos  relevantes para  a concretização 
de novas oportunidades de negócios, potencializando a criação de novos 
conhecimentos e o desenvolvimento de inovações. Esta pesquisa contribui com a 
literatura por ampliar o conhecimento e entender as preferências das startups em 
relação aos serviços oferecidos durante e após a pandemia gerada pela COVID-19 
e como a experimentação destes serviços permite às startups cocriar valor. 
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Design de transições para a 
sustentabilidade: expansão 
e decolonização no design 
contemporâneo

Gestão de Design e empreendedorismo 
social: identificação de problemas em 
um empreendimento com foco em 
empregabilidade feminina

O design de transições para a sustentabilidade insere-se no paradigma do design 
contemporâneo, refletindo seu processo de expansão do foco de atuação do 
design e seu caráter multi, inter e transdisciplinar. Como design de transições 
ainda não está consolidado e é pouco conhecido no Brasil, este artigo visa, por 
meio de revisão bibliográfica, elucidar as bases de sua teoria e prática, fornecendo 
subsídios para a formação de uma práxis decolonial de design de transições para a 
sustentabilidade. A revisão revela a importância de papeis dialógicos e estratégicos 
no design de transições, que propõe novos formas de pensar e fazer design. 
Ademais, diversas disciplinas, segmentos e abordagens de design podem contribuir 
no desenvolvimento de cenários futuros ou de intervenções para concretizá-los, 
que requerem inovação tecnológica e social.  Por fim, dada a necessidade de 
uma abordagem decolonial, a revisão sugere a cosmovisão do Bem Viver como 
inspiração para o desenvolvimento de cenários.

Dentre as dificuldades enfrentadas pelos empreendimentos sociais brasileiros, 
uma questão central é a falta de métodos de gestão adequados às especificidades 
dessas organizações. Diante desse problema, identifica-se a Gestão de Design 
como abordagem capaz de auxiliar no gerenciamento de projetos, processos 
e pessoas destes empreendimentos. Esta pesquisa buscou a compreensão 
da situação atual de um empreendimento social brasileiro com o objetivo de 
identificar, por meio da Gestão de Design, as principais dificuldades enfrentadas 
pela organização. Trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, objetivo 
exploratório-descritivo e abordagem qualitativa. Quanto aos procedimentos 
técnicos, foi realizado um estudo de caso guiado pela metodologia de Gestão 
de Design aplicada. Com os resultados verifica-se que a Gestão de Design, 
por meio de coleta de dados e síntese visual, permite o desenho do panorama 
organizacional, possibilitando a compreensão de processos e dificuldades por 
parte dos gestores e colaboradores.
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Gestão de Design e 
Agricultura Familiar: Como 
utilizar o design na geração 
de valor para os produtos

Inovação na indústria 
editorial digital: um 
panorama sob a ótica 
do design

Esta pesquisa buscou analisar a importância da gestão de design na valorização do 
trabalho desenvolvido na omitido para revisão cega, localizada na cidade omitido 
para revisão cega. A metodologia teve uma abordagem em estudo de caso e na 
pesquisa-ação, que possibilitou a elaboração do redesign da identidade visual, 
foi realizado um briefing para melhor compreensão. O redesign foi aceito, quando 
notado os benefí cios que a mudança traria para a cooperativa, frente ao mercado 
consumidor, pois a marca seria reconhecida e identificada através das embalagens, 
rótulos e portfólio, todos elaborados pelo presente trabalho. 
Portanto a correta implantação da gestão de design foi de suma importância para 
a valorização dos produtos comercializados e o entendimento de organização e 
padronização fez com que fosse compreendido  que a marca pode gerar valor e 
elevar o conceito da cooperativa não só através dos produtos.

Palavras-chaves: gestão de design; agricultura familiar; identidade visual.

No contexto digital, grande parte dos livros não explora as potencialidades desse 
meio, enquanto muitas vezes a experiência de uso é prejudicada por formatos 
e plataformas inadequados. Diante dessa problemática, o design pode trazer 
contribuições para alterar essa realidade, pois é um dos aspectos mais pertinentes 
relacionados ao processo de inovação. Nesse sentido, esta pesquisa objetivou 
compreender o processo de design de livros digitais em empresas que atuam na 
indústria editorial frente às transformações no setor. Para tal, foram realizadas 
entrevistas com profissionais atuantes na indústria editorial digital. Como 
resultado, foi possível evidenciar que é preciso renunciar à replicação das práticas 
e fluxos relacionados ao livro físico, ao apego ao artefato impresso e ao receio em 
relação ao livro digital. O setor editorial precisa se adequar de forma mais rápida às 
mudanças trazidas pela tecnologia e estar propenso a inovação e experimentação 
para criar livros que proporcionem experiências genuinamente digitais.
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Uma perspectiva sobre a 
prática profissional do design 
de serviço a partir dos projetos 
premiados no iF Design Award

Revisão Sistemática da 
Literatura sobre ação 
empreendedorista e sua relação 
com a gestão do design

O objetivo deste artigo é identificar aspectos da prática profissional do design 
de serviço relacionados com a documentação final de projeto e faz parte de uma 
pesquisa de maior alcance sobre como são apresentadas as várias dimensões 
constitutivas de projetos profissionais nesse campo. Por conta da confidencialidade 
que envolve esses projetos, optou-se por analisar casos premiados com destaque 
ouro na categoria de design de serviço do iF Design Award. Como método 
desenvolveram-se revisões assistemática e sistemática da literatura, a fim de 
identificar o que se divulga sobre a documentação gerada para implementação 
do projeto. Todos os projetos levaram mais de um ano para serem desenvolvidos 
e grande parte tiveram como foco o setor da saúde. Como documentação para 
a premiação não foram apresentados documentos como visualizações, mapas, 
fluxogramas nem blueprints. Ainda existe espaço para definir melhor os elementos 
que devem constituir uma entrega final de design de serviço.

O presente artigo apresenta os resultados da revisão sistemática conduzida com 
objetivo de mapear os principais conceitos relacionados à ação empreendedo- 
rista e sua conexão com o design. A RSL - Revisão Sistemática da Literatura - foi 
a técnica base para organização dos conceitos e terminologias. Identifica-se 
quatro aspectos-chave da ação empreendedorista e elementos internos e externos 
que exercem influência sobre a ação empreendedorista. Descreve-se pontos de 
contato entre a ação e o design. Apresenta-se evidências sobre a contribuição 
da gestão do design para a inovação em iniciativas empreendedorista. Expõe 
elementos que sugerem que inovações podem acontecer por intermédio de 
abordagens correlatas, como o design thinking.
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