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Prólogo
María Verónica Barzola (1) y Rita 

Aparecida da Conceição Ribeiro (2)

Fecha de recepción: junio 2020

Fecha de aceptación: agosto 2020

Versión final: septiembre 2020

Resumen: Este prólogo presenta la historicidad de la relación institucional entre la Univer-
sidad de Palermo y el Programa de Posgraduación en Diseño de la Universidade do Estado 
de Minas Gerais. Así mismo presenta la temática y la estructuración de la publicación, con 
un detalle de los investigadores convocados por la Facultad de Diseño y Comunicación 
(UP) y de los artículos presentados referidos al Diseño y la Democracia en América Latina.

Palabras clave: cooperación académica - democracia - diseño.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 13]

(1) Doctoranda en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales (Universidad Complu-
tense de Madrid, España). Master en Relaciones Internacionales (Universitá di Bologna, 
Italia). Licenciada en Relaciones Públicas (Universidad de Palermo, Argentina). Co-di-
rectora de la línea de Investigación Presente y Futuro del Diseño Latino, Programa de 
Investigación y Desarrollo en Diseño, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad 
de Palermo. 

(2) Investigadora, Docente y Coordinadora del Programa de Post-Graduación en Diseño 
de Universidade do Estado de Minas Gerais-UEMG, Brasil. Líder do Grupo de Pesqui-
sa Design e Representações Sociais. Investigadora da FAPEMIG. Co-diretora da linha de 
pesquisa Presente y Futuro del Diseño Latino, Programa de Investigación y Desarrollo en 
Diseño, Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. 

Esta publicación –enmarcada en la producción de la línea de investigación Presente y 
Futuro del Diseño Latino– reúne una selección artículos sobre Diseño, Comunicación 
y Democracia en América Latina, que relevan análisis teóricos o casos de estudio donde 
se combina la disciplina del diseño y la comunicación con los procesos políticos y la de-
mocracia, generando aportes recíprocos, interrelación y retroalimentación entre ambas 
esferas. 
El proyecto fue concebido y ha sido posible gracias a la relación institucional y la coopera-
ción académica entre la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
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(Argentina) y el Programa de Posgraduación en Diseño de la Universidade do Estado de 
Minas Gerais (Brasil) que rige desde noviembre de 2016. 
El corpus que aquí se presenta es la tercera iniciativa realizada entre ambas instituciones. 
La primera, que reúne sus resultados en la edición n°69 de Cuadernos del Centro de Es-
tudio en Diseño y Comunicación, se ha focalizado en el diseño social latinoamericano en 
relación con el desarrollo, haciendo hincapié en la filosofía del diseño y contexto social, el 
diseño como agente de transformación social y como factor de desarrollo económico, y 
por último en la formación y la pedagogía para el diseño social. La segunda, edición n°83 
de Cuadernos del Centro de Estudio en Diseño y Comunicación, centró su atención sobre 
la Innovación Social y la Creatividad Solidaria, con aportes de anclaje y recorte geográfico 
latinoamericano.
El proyecto de investigación de esta edición –realizado durante 2019 y parte de 2020– bus-
có analizar la interacción entre el diseño, la democracia y los procesos políticos, enfatizan-
do en la relación de la disciplina con las políticas públicas, con las estrategias de inclusión 
de las minorías, de las poblaciones vulnerables y de aquellas en estado de riesgo social.
Se incluyen, en esta publicación, artículos académicos que restringen su alcance temporal 
a las dos décadas de este siglo, mientras que el recorte geográfico estás circunscripto a 
América Latina. 
La presente publicación se encuentra dividida en dos ejes temáticos. El primero de ellos, 
Políticas Públicas y Procesos Políticos, reúne los artículos Construcción de la Pos-verdad en 
la Gráfica Política Latinoamericana de María Verónica Barzola; O ensino do design na Amé-
rica Latina: em busca de uma identidade latino-americana, de Matheus Alberto Ramos 
de Freitas y Rita Aparecida C. Ribeiro; O ambiente de crise como causa política para o de-
sign, de Luiz Lagares Izidio, S.L.B Lana y Dijon de Moraes; A Infografia como ferramenta 
de comunicação e inclusão, de Marcus Aurelius Lopes Domiciano y Vânia Cristina Pires 
Nogueira Valente; A política das situações de projeto: uma investigação teórica em torno do 
Plano de Metas brasileiro, de Felipe Kaizer, y Ações Estratégicas para Translação de Conheci-
mento entre Academia e Sociedade: um estudo de caso no âmbito do PPGDesign da Univille, 
de João E. C. Sobral, Marli T. Everling, Anna L. M. S. Cavalcanti y Rafaela Rodrigues. 
Inclusión de las minorías y poblaciones de riesgo es el segundo eje conformando por: In-
clusão Digital e Envelhecimento: uma abordagem centrada no humano e social pelo design, 
de Edson José Carpintero Rezende y Cláudia Fátima Campos; Inovação Social para o em-
poderamento de indivíduos com deficiência: desenvolvimento de materiais gráficos educacio-
nais inclusivos na área da saúde, de Camila Medina, Cassia Leticia Carrara Domiciano, 
Deborah Viviane Ferrari y Paula da Cruz Landim; O Assentamento Rural Horto Aimorés 
e a Extensão Universitária do Projeto Bambu: um estudo de caso, de Gabriel Fernandes dos 
Santos, Silvia Sasaoka y Marco Antonio dos Reis Pereira; Design para o bem-estar: desafios 
enfrentados ao projetar para o estímulo a forças de caráter, de Leandro Miletto Tonetto, Fili-
pe Campelo Xavier da Costa, Roberta Rech Mandelli, Bruno Lorenz y Valentina Marques 
da Rosa; Flores do Morro: inovação social por meio do design e da dança, de Glaucinei Ro-
drigues Corrêa y Anamaria Fernandes Viana; y Design cidadão: abordagens para a vivência 
urbana, de Anderson Antonio Horta, Clara Santana Lins Cerqueira, Mylene Fernandes 
Batista, y Rita Aparecida da Conceição Ribeiro. 
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Se espera que el corpus teórico de esta publicación sea un aporte reflexivo, variado, trans-
versal y multidisciplinar que contribuya al desarrollo de la región (tanto en el plano social 
y económico, como en el educativo y cultural), desde la perspectiva de aporte del diseño y 
la comunicación a los procesos políticos y sociales.

Abstract: This prologue presents the historicity of the institutional relationship between 
the Universidad de Palermo and the Postgraduate Program in Design of the Universidade 
do Estado de Minas Gerais. It also presents the theme and structure of the publication, 
with a detail of the researchers convened by the Facultad de Diseño y Comunicación (UP) 
and the articles presented referred to Design and Democracy in Latin America.

Keywords: academic cooperation - democracy - design.

Resumo: Este prólogo apresenta a historicidade da relação institucional entre a Universi-
dade de Palermo e o Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Estadual do 
Minas Gerais. Também apresenta o tema e estrutura da publicação, com um detalhamento 
dos pesquisadores da Facultad de Diseño y Comunicación (UP) e os artigos apresentados 
sobre design e democracia em América Latina.

Palavras chave: cooperação acadêmica - democracia - design.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Construcción de la Pos-
verdad en la Gráfica Política 

Latinoamericana 
María Verónica Barzola (1)

Resumen: Este artículo aborda el fenómeno de la pos-verdad en la gráfica política de 
América Latina, de las últimas dos décadas. Aunque no es un fenómeno nuevo, ha emergi-
do con mucha más fuerza, a escala regional, a partir del siglo XXI y con el auge de las redes 
sociales. Una gran cantidad la gráfica política latinoamericana sufre el Efecto Beck, es decir 
una distorsión de la información pública por acción de la simplificación en su proceso de 
comunicación, que conduce a las audiencias directa –o casi directamente– hacia el escena-
rio tardo-modeno de la pos-verdad.

Palabras clave: pos-verdad - comunicación política - Efecto Beck.
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Introducción

El concepto de Posverdad fue acuñado por David Roberts, en 2010, cuando aseguró que 
el proceso de juzgamiento de las acciones políticas que hacen los electores está basado en 
la “heurística cruda”. Es decir, lejos de analizar una serie de hechos concretos, sacar con-
clusiones al respecto, y formar una opinión responsable basada en esas conclusiones, para 
luego elegir el partido político que mejor se ajusta a sus ideas; lo que el elector promedio 
hace es utilizar una justificación pos-factual. En otras palabras, primero elige un grupo, 
partido o movimiento cercano a sus valores, luego adopta opiniones favorables sobre el 
grupo y desarrollar argumentos que respaldan esas posiciones, para –por último– elegir 
hechos que refuercen esos argumentos (“Post-truth politics”, 1 de abril de 2010).
El principal problema de la posverdad es que esos hechos seleccionados muchas veces son 
erróneos o simplemente falsos, malas interpretaciones de datos estadísticos, información 
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descontextualizadas que sin su contexto pierde valor interpretativo, entre otros. Este pro-
ceso no siempre es espontáneo y botton-up, sino que la mayoría de las veces el suministro 
de una serie de hechos que sirvan como justificación y que construyan consenso es parte 
de una estrategia política ideada desde la cúpula e instrumentada por nodos de comuni-
cación instalados en diferentes niveles. 
Aunque la designación de estos fenómenos como Posverdad tenga apenas una década, esta 
claro que no es un hecho que haya surgido con su nominación. Y puede asegurarse que 
es una realidad claramente identificable, al menos en las últimas dos décadas, en America 
Latina. 

Electorado impaciente y gráficas líquidas

En parte, la utilización de la heurística cruda, y los hechos dudosos a los que el electorado 
recurre para justificar sus adhesiones políticas, es posible gracias a las características gene-
rales del sujeto moderno. 
Las redes sociales y la horizontalidad de las comunicaciones abrieron un nuevo capítulo 
en la sociedad. Los agentes de comunicación aumentaron, se multiplicaron, se disemina-
ron y se democratizaron. De algún modo, la metáfora del panóptico de Foucault, ese “pro-
yecto de construcción con una torre central que vigila toda una serie de celdas dispuestas 
en forma circular” desde donde se controla a los individuos sin ser visto (Foucault, 2014, 
p. 199), parecería desvanecerse en la nueva sociedad de la comunicación del siglo XXI. 
Esto sería una victoria analizado desde la perspectiva filosófica de la Teoría Critica, que 
entendía que la libertad de elección y expresión, así como la autonomía humana, era el fin 
último para terminar con las tendencias totalitarias. 
Sin embargo, la mayor libertad de expresión y mayor capacidad de expansión de las opi-
niones, se contrapone con las características promedio del ciudadano contemporáneo, sin 
tiempo ni paciencia para largas descripciones, explicaciones complejas, análisis de proble-
mas multicausales o escenarios ideológicamente mixtos (de esto último probablemente se 
desprenda también el aumento de las polarizaciones políticas latinoamericanas). El sujeto 
posmoderno, o de la tardo modernidad, busca la “seguridad en sí mismo, en lo tecnológico, 
en el mundo virtual y en lo informacional. Ignora lo real porque le trae inseguridad, des-
conoce las inestabilidades políticas, no le interesan las incertidumbres económicas y con-
templa mediáticamente los riesgos ambientales” (Castañeda Lozano, 2011, pp. 171-172). Es 
víctima de la necesidad de inmediatez y simplificación, saturado de macrodatos procesados 
y analizados por terceros. La disponibilidad informativa, sumada a la existencia de platafor-
mas digitales, lo convierte en un individuo idiológico-comuncativamente activo. Es decir,

Estamos quizás mucho más ‘predispuestos críticamente’, más atrevidos e in-
transigentes a nuestra crítica de lo que nuestros ancestros pudieron estarlo en 
su vida entera, pero nuestra crítica por así decirlo ‘no tiene dientes’, es incapaz 
de producir efectos en el panorama establecido para nuestras opciones de ‘po-
lítica de vida’. Como nos previniera Leo Strauss ha ya largo tiempo, la libertad 
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sin precedentes que nuestra sociedad ofrece a sus miembros ha llegado acom-
pañada de una impotencia también sin precedentes (Bauman, 2015).

En este escenario, las pos-verdad puede proliferar sin barraras ni grandes cuestionamien-
tos. Basta una argumentación corta y simple, con pocos –o escasos– datos pero elocuentes, 
lo más desprovista de palabras posible y lo más gráfica que la situación lo permita. 

La proliferación de la pos-verdad

La desesperación por el sostenimiento de un modo de poder, conduce a la construcción de 
una verdad apócrifa. Es así que la pos-verdad y todos sus fenómenos comunicativos adya-
centes, se transforman en la metáfora de un paradigma que se acaba y en el resabio de un 
mundo comandado, dirigido y controlado por los grandes relatos. Dicho de otro modo, 

La función narrativa pierde sus functores, el gran héroe, los grandes peligros, 
los grandes periplos y el gran propósito. Se dispersa en nubes de elementos 
lingüísticos narrativos, etc., cada uno de ellos vehiculando consigo valencias 
pragmáticas sui generis. Cada uno de nosotros vive en la encrucijada de mu-
chas de ellas. No formamos combinaciones lingüísticas necesariamente esta-
bles, y las propiedades de las que formamos no son necesariamente comunica-
bles (Lyotard, 1987, p. 5).

La sociedad pasa de una antropología newtoniana basada en la teoría de los sistemas a 
una pragmática de las partículas lingüísticas (Lyotard, 1987). Estas últimas podrían ser 
adjudicadas, en la sociedad contemporánea, a los nodos de comunicación representados 
en los diversos agentes digitales que operan en redes sociales con autonomía discursiva.
Aunque existen ciertas corrientes que pretenden indicar que la posverdad es, en realidad, 
la interpretación no hegemónica de la verdad, lo cierto es que el concepto tal como fue 
concebido por Roberts (2010) designa lisa y llanamente a la distorsión deliberada de una 
realidad, en la que la emocionalidad y la ideología personal se sobreponen a los hechos 
objetivos, con el fin de manipular la opinión pública. De esta forma,

Se producen equivocaciones colectivas, resultados fallidos; que (…) no son 
consecuencia de una deliberación pública racional, sino, más bien, de comple-
jos procesos de movilización irracional, apoyados en la fuerza de las emociones 
y los sentimientos. Y estos se activan con eslóganes simplistas, con verdades a 
medias o con mentiras flagrantes. No es que la verdad sea siempre falseada o 
contestada, sino que pasa a ser un asunto de segundo orden. Las clases políticas 
tradicionales, buena parte de la intelectualidad, los medios de comunicación 
convencionales, y muchas otras instituciones tradicionales de la vida pública, 
ven con sorpresa y temor una situación ante la que no saben muy bien cómo 
reaccionar (Arrese, 2016, p. 7).
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Más allá de la sintomatología específica del fenómeno de la posverdad, su aparición tam-
bién indica la existencia de un contexto que el es propicio, directamente vinculado a el 
derrumbamiento del paradigma moderno de la racionalidad, que ostentaba una verdad 
única y basada en la razón y la ciencia. 

La pos-verdad en América Latina

Según el estudio The spread of true and false news online, publicado por la revista Science, 
es mucho más probable que una noticia falsa se vuelva viral (Vosoughi, Roy, Aral, 2018). 
Y la pos-verdad América Latina, combinado con la realidad de sus lectores, que casi en 
un 70% reconocen que no puede identificar la falsedad o veracidad de una información 
(Hernández Armenta, 8 de mayo de 2020) encuentra un espacio donde propagarse. Y si 
bien, “las historias falsas superan a la verdad en todos los temas (incluidos los negocios, el 
terrorismo y la guerra, la ciencia y la tecnología, además del entretenimiento), las que son 
sobre política suelen hacerlo aún mejor” (Asociación de derechos civiles, 2009).
Aunque, sin duda, el surgimiento de la posverdad está vinculado directamente a un fenó-
meno ineludible de época, su proliferación en cambio ha estado relacionada no solo con 
las características de las audiencias latinoamericanas, sino también con el descubrimiento 
y explotación que las fuerzas políticas y económicas regionales han hecho de su potencial; 
sumado al escaso –o inexistente– cuestionamiento ético sobre su uso. 
Esta lógica no ha sido de uso exclusivo ni de la derecha, ni de la izquierda, ni de los mo-
vimientos populistas, ni de los movimientos populares, ni de los partidos conservadores. 
Ha sido más bien una dinámica transversal que inauguró nuevas condiciones de produc-
ción de las noticias y del consumo de la información. Es decir, una nueva estructura de co-
municación polivalente surge en el escenario regional. Tal como sostiene Pablo Boczkowski, 

Celebramos (…) cuando ayuda a socavar las prácticas de información de go-
biernos opresores y la denunciamos cuando contribuye a desinformar a los 
ciudadanos de estados democráticos liberales. Pero, desafortunadamente, pa-
rece poco realista tener lo uno sin lo otro, porque son las dos caras de la misma 
moneda. 

La democratización informativa que permite al ciudadano convertirse en prosumidor de 
información y visibilizar fenómenos que no obtuviesen obtenido espacio en los medios 
tradicionales, es la misma que crea una red de productores de contenido de identidad di-
fusa, donde la responsabilidad por la creación de noticias falsas no es atribuible y donde, 
menos aún, puede chequearse la fuente, el origen y la veracidad de la información antes 
que alcance una expansión significativa en las redes sociales. 
Dos ejemplos de Argentina ilustran como todo el abanico de esta suerte de guerra de 
desinformación. Por un lado, en 2015 en las principales redes sociales circuló una foto 
que mostraba a la entonces mandataria Cristina Kirchner, sentada en una silla de ruedas, 
con una bota ortopédica en el pie derecho. La fotografía, acompañada de un texto, denun-
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ciaba el fraude de la supuesta fractura de tobillo izquierdo sufrida un mes antes. Luego 
se comprobó que la foto había sido espejada horizontalmente, para falsear información. 
Del mismo modo, dos años después se publicó en las redes sociales una imagen de un 
agente policial apuntando con un arma de fuego a una mujer de edad, indicando que era 
parte del escenario de la marcha del 14 de diciembre del 2017. La publicación tenía como 
objetivo mostrar la agresividad de las fuerzas policiales, durante el gobierno de Mauricio 
Macri. Pero la fotografía en cuestión, en realidad, no correspondía a ese momento. Había 
sido tomada, por Enrique García Medina, durante la crisis del gobierno de Fernando de la 
Rúa, en diciembre del 2001, que concluyó con más de 30 muertos. 
Estos dos ejemplos muestran como las estrategias de comunicación política negativa, que 
habían sido desterradas de la comunicación política de campaña por reconocer sus con-
tra-efectos, se resignifican en la redes sociales con el amparo de la pos-verdad.
Pero no siempre las fake news constituyen acciones tendientes al desprestigio, como en 
los ejemplos antes nombrados. En Latinoamérica también se registran casos contrarios.
Por ejemplo, en Brasil, en 2018, circuló una foto falsa de la selección nacional de futbol de 
Brasil con el slogan “Lula libre” (Lula Livre) escrito en sus camisetas que tuvo enorme re-
percusión. La foto era un montaje armado por sus seguidores. Del mismo modo, en 2020, 
circularon fotos de la portada del periódico Folha de São Paulo del 23 de mayo, donde 
aparecía la foto de Jair Bolsonar bajo el titular “El mejor presidente de la historia de Brasil” 
(O maior Presidente da história do Brasil). Se trataba de una portada falsa.
Los ejemplos de ambos países muestran como la izquierda y la derecha recurren indis-
tintamente a los mismos artilugios gráficos de la posverdad en sus contiendas políticas, 
invalidando cualquier reclamo ético comunicacional del adversario. 
Los cuatro casos antes presentados responden a una de las tácticas de la posverdad: crear 
noticias en base a un hecho inexistente. 
Pero pueden registrarse también otras, más difíciles de denostar que las anteriores, más 
sutiles y mucho más proliferas, y con un campo especialmente fértil en las infografías. En 
decir, la táctica de crear noticias con datos descontextualizados o extremadamente sim-
plificados, pero ciertos. Este tipo de publicaciones, que finalmente brindan un mensaje 
erróneo, son aquellas que sufren del Efecto Beck. 

Efecto Beck y otras formas de distorsión de la información pública

La nominación Efecto Beck, acuñada en el marco de este ensayo con el objetivo de catalo-
gar aquellas noticias que logran tergiversar la verdad por efecto de la simplificación exce-
siva de sus datos, está inspirada en el diseñador inglés Henry Charles Beck.
Más conocido como Harry Beck, fue un ingeniero electrónico y diseñador, nacido a prin-
cipios del siglo XX, que alcanzó la fama por diseñar el mapa del Metro de Londres en 1931, 
con una estética totalmente disruptiva para el momento, que luego se aplicó al resto de 
los mapas de metro de la mayoría de las ciudades del mundo. Su estrategia de diseño y 
comunicación consistió básicamente en la simplificación y en la alteración de algunas rea-
lidades, pero mejorar la comprensión del lector, utilizando mapas topológicos e imitando 
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el diagrama de una red eléctrica. Entre otras decisiones de diseño, colocó las estaciones 
equidistantemente, obviando las distancias reales entre una y otra; convirtió todo el traza-
do a líneas paralelas, perpendiculares y a 45 grados, ignorando las inclinaciones y quiebres 
reales de las vías; adjudicó a cada línea de metro, un color particular; y limitó el uso de 
símbolos evitando la contaminación visual (Agustín Lacruz y Torregrosa Carmona, 2018). 
El diseño de la información sufre el Efecto Beck cuando se aplican desmesuradamente a la 
gráfica y a la infografía política contemporánea, los criterios topológicos antes descriptos. 
La simplificación se vuelven especialmente peligrosa cuando es parte de campañas digi-
tales de gran impacto, de las que se desconoce el autor, y que se diseminan por las redes 
sociales con rapidez. 
Por otro lado, la falsa atribución (fuente inventada, que no existe en la realidad), los pro-
blemas de contextomia (citas reales, fuera de contexto), o el efecto Mateo (declaraciones 
atribuida a personas más relevantes que el autor auténtico) son parte también de algunas 
de las problemáticas presentes en la distorsión de la información pública y política de 
América Latina.
Un claro ejemplo del Efecto Beck se registró en 2015, cuando la entonces presidenta Cris-
tina Kirchner, en un encuentro de la FAO, dijo que Argentina tenía índices de pobreza 
menores que los de Alemania. En base a esta declaración, se montó una campaña digital 
para mostrar el éxito de su gestión. Sin embargo, el dato que había utilizado para hacer 
esa aseveración no aludía a la pobreza sino de la desnutrición, y había sido extraído de un 
mapa publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, FIDA y PMA, 2015). Es decir había comprado los índices de pobreza de 
Alemania con los índices de desnutrición argentinos. Y aunque la desnutrición sea una de 
las variables que se utilizan para sacar conclusiones sobre la evolución de la pobreza, no 
indica por si misma la cantidad de personas pobres que un país posee, para lo que hay que 
adicionar un sinnúmero de variables complementarias. 
En relación a los problemas de contextonimia, y al uso de frases recortadas con el objetivo 
de causar polémica o desarrollar campanas negativas, puede citarse el ejemplo de Lula da 
Silva, en 2017, cuando divulgaron una declaración suya fuera de contexto sobre el hecho 
de corrupción del alcalde de Río de Janeiro. La campaña se montó sobre la idea de que 
Lula estaba sosteniendo que Sergio Cabral no merecería estar preso solo por haber robado 
dinero del pueblo. Sin embargo, al escuchar el video completo, el sentido del discurso del 
expresidente de Brasil era exactamente el opuesto. 
En lo que refiere al Efecto Mateo, en 2019, se montó una campaña de desprestigio al actual 
gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Utilizando la frase, supuestamente de su au-
toría, “hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo”, se denunciaba 
que estaba dando el visto bueno al narco-menudeo. Lo cierto es que esa frase formaba 
parte de una entrevista en la que Kicillof contaba lo que un cura le había dicho sobre la 
situación de uno de los partidos de la provincia. Obviamente, tomó mayor repercusión 
cuando se modificó falsamente el autor.
De esta forma, tanto la izquierda como la derecha latinoamericana, ha utilizando diversos 
recursos de distorsión de la información pública, para montar campañas digitales de gran 
impacto. Si bien, muchas de ellas luego son desmentidas, el contra-efecto no llega a equi-
librar el impacto comunicacional y político inicial. 
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Conclusiones

Latinoamérica ha vivido una profundización de nuevas formas de producción y consumo 
de información. La pos-verdad se ha introducido como un mecanismo que ignora posi-
ciones políticas, partidarias e ideológicas, y que indistintamente ha cooptado los modos 
de comunicación de la derecha y de la izquierda. 
Aunque no un fenómeno nuevo, ni siquiera propio del Siglo XXI, su denominación con-
ceptual tiene tan solo una década. Ha surgido con tanto ímpetu, que ha logrado reinsertar 
las campañas de desprestigio en la arena política regional, práctica que hacia tiempo la 
comunicación gubernamental y de campaña había descartado por sus efectos adversos. 
El éxito y proliferación de la pos-verdad se ha debido a un conjunto de factores globales 
y regionales. Por un lado, la muerte de los grandes relatos y de las verdades hegemónicas, 
los cambios en las dinámicas de los medios de comunicación, el auge de las redes sociales, 
y la mayor libertad de los ciudadanos para expresar sus opiniones, fenómenos globales de 
la posmodernidad. Por otro lado, la característica típica del elector promedio latinoameri-
cano con serias dificultades para descartar las noticias falsas que circulan en los medios, y 
la avidez de las elites políticas regionales que rápidamente encontraron en este fenómeno 
una fuerza estratégica para la contienda electoral.
Aunque los ejemplos citados en este ensayo responden a Argentina y Brasil, pueden iden-
tificarse casos, en mayor o menor medida, en todos los países de Latinoamérica: desde 
noticias completamente inventadas en base a información falsa, hasta otras creadas con 
datos simplificados o fuera de contexto, falsas adjudicaciones, entre otros.
La democratización informativa, y la falta de responsabilidad y autoría sobre lo publicado, 
sumado a electores volubles, han sido las variables favorables para que el fenómeno crezca. 
Podría concluirse que la pos-verdad se ha instalado definitivamente en América Latina. 
Con un tinte maquiavélico, en el sentido estricto y teórico de la palabra, parece representar 
las nuevas formas de hacer política, donde la ética comunicacional ha quedado comple-
tamente de lado, para dar lugar a un mecanismo mucho más cercado al marketing de 
guerrillas que a la política profundamente ideológica del Siglo XX. 
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Abstract: This article addresses the phenomenon of post-truth in the political graphic 
design of Latin America, in the last two decades. Although it is not a new phenomenon, it 
has emerged much more strongly, on a regional scale, in the 21st century and with the rise 
of social networks. A large amount of the Latin American political graph campaign suffers 
from the Beck Effect, that is, a distortion of public information due to the simplification 
of its communication process, which leads audiences directly –or almost directly– towards 
the late modernity stage of post-truth.

Keywords: post-truth - political communication - Beck Effect.

Resumo: Este artigo aborda o fenômeno da pós-verdade no gráfico político da América 
Latina, nas últimas duas décadas. Embora não seja um fenômeno novo, emergiu muito 
mais fortemente, em escala regional, a partir do século XXI e com o surgimento das re-
des sociais. Grande parte do gráfico político latino-americano sofre com o Efeito Beck, 
ou seja, uma distorção da informação pública devido à simplificação de seu processo de 
comunicação, que leva o público diretamente –ou quase diretamente– ao estágio de pós-
verdade da modernidade tardia.

Palavras chave: pós-verdade - comunicação política - Efeito Beck.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumo: O artigo se propõe a analisar o ensino na pós-graduação em design na América 
Latina, tendo como principal discussão os sentidos culturais presentes nos objetos que 
reproduzem as culturas eurocêntricas hegemônicas, propondo um resgate dos valores que 
fazem parte das tradições culturais dos países latino-americanos, ou como denomina Boa-
ventura Santos, os que instituem as Epistemologias do Sul, fundamentadas principalmente 
no forte impacto de preconceito e hegemonia dos valores culturais burgueses, patriarcais 
e brancos que o design industrial causa no comportamento da sociedade capitalista oci-
dental vigente. Pensando por essa perspectiva, o cenário atual exige a necessidade de am-
plificar os critérios do conhecimento no século XXI, considerando a diversidade, partindo 
para o reconhecimento de uma ecologia de saberes, que deve se refletir nas pesquisas no 
campo do design.

Palavras chave: Design latino-americano - contra-hegemonia - pesquisa - pós-graduação.

[Resumos em espanhol e inglês na página 39]

(1) Universidade do Estado de Minas Gerais.

(2) Pesquisadora, Professora e Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Design 
da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG, Brasil. Líder do Grupo de Pesqui-
sa Design e Representações Sociais. Pesquisador da FAPEMIG. Co-diretora da linha de 
pesquisa Presente y Futuro del Diseño Latino, Programa de Investigación y Desarrollo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Universidade de Palermo.

Introdução

Esta pesquisa, partiu da parceria entre os grupos de pesquisa de nossa instituição e da 
Universidad de Palermo, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Minas Gerais - FAPEMIG. As indagações acerca da pós-graduação nos acompanham e 
foram objeto de estudo dos programas no Brasil, ampliando o nosso olhar para o cenário 
latino-americano. Perceber o design como um campo de conhecimento próprio é tarefa 
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árdua, dada sua natureza híbrida. No entanto entendemos que aquilo que poderia ser 
considerado uma fragilidade, constitui a força motriz deste campo. Cada vez mais o de-
sign interfere e afeta os comportamentos sociais. No século XXI sentimos sua influência 
em todos os campos, ainda que de forma sutil. Até mesmo os processos comunicacionais 
passam a ser influenciados por esta área. Por que não lhe atribuir o estatuto de campo de 
conhecimento?
Já em 1993, na criação da primeira revista voltada para os estudos acadêmicos do design 
no Brasil, a Estudos em Design, Victor Margolin argumenta sobre a necessidade de es-
tudos teóricos acerca do campo. Seus questionamentos entendem o Design como uma 
forma de atuação social:

Quando aprendemos a perceber a profundidade da interferência do design 
no universo de objetos, serviços e técnicas na sociedade podemos começar a 
reconhecer neles as manifestações de valores e políticas sociais.[...] O design 
é o resultado de escolhas. Quem faz essas escolhas e por quê? Que visões de 
mundo estão subjacentes a elas e de que modo esperam os designers apresentar 
uma visão do mundo manifesta nos seus trabalhos? (Margolin, 1993, p. 11).

As indagações de Margolin antecipam a tônica das discussões acerca dos caminhos do 
design na atualidade. Lipovetsky e Serroy (2015) afirmam que o design hoje transcende 
o material e incorpora o emocional: “como escreve Harmut Esslinger, ‘form follows emo-
tion’ suplantou ‘form follows function’” (Lipovetsky, Serroy, 2015, p. 250).
As tradicionais divisões do design nas áreas de produto, gráfico, ambientes e moda dei-
xam de existir, enquanto os limites de atuação do design se estendem a todos os campos e 
seus sentidos se ampliam. Da mesma forma, os estudos guiados pelos programas de pós-
graduação, devem perceber tais mudanças e agir em função destas transformações. Como 
a pesquisa em design na América Latina percebe e trabalha estas mudanças? Existe uma 
identidade própria do design latino-americano?

Os objetos produzem indivíduos?

Segundo a teoria da Fenomenologia do Espírito1, é possível compreender a transformação 
da civilização da condição pré-histórica à condição pós-moderna, o avanço que ocorre é a 
partir das experiências que vão sofisticando o corpo chamado de sociedade, e neste ponto 
é que se torna possível compreender a questão levantada por Miller (2013, p. 84) sobre: 
“Qual a relação última entre as ordens do mundo exterior e a constituição das pessoas”. O 
que o antropólogo está propondo é compreender a dialética entre as pessoas e o mundo 
natural produzindo como experiência os elementos que compõem as sociedades como 
“indumentária, moradia, carros e outros trecos” (Miller, 2013, p. 88). O interessante é que 
todo processo dialético representa uma via de mão dupla, ou seja, “o que temos é o pro-
cesso dinâmico ele mesmo” (Miller, 2013, p. 88), o indivíduo, seu mundo exterior e seus 
objetos são todos produtos do mesmo contexto histórico e social no qual estão inseridos. 
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Portanto, não é apenas o indivíduo que produz os objetos a partir do mundo natural, o 
próprio mundo exterior, o contexto histórico e social, produz os objetos intuindo as for-
mas de pensar e de agir do indivíduo.
O psicólogo e especialista em marketing Ernest Dichter escreveu: 

The objects which surround us do not simply have utilitarian aspects; rather, 
they serve as a kind of mirror which reflects our own image. [...]
The things which surround us motivate us to a very large extent in our everday 
behavior (Dichter, 2004, p. 91-92).

O teórico do design Marcus Dohmann enfatiza:

Hoje, os objetos podem “dizer” muitas coisas sobre seus possuidores. Nenhu-
ma exceção a esta classificação, até os mais austeros, criados sem nenhum obje-
tivo que não seja apenas servir discretamente. Todos emitem mensagens mes-
mo que para contextos culturais específicos. A qualidade de uso é muitas vezes 
subestimada, exigindo, no entanto, um substituto de inconfundível significado 
simbólico dentro dos códigos em vigor. É precisamente esta nova condição 
agregada às coisas úteis, que permite ao simples “objeto útil” tornar-se super-
valorizado (Dohmann, 2013, p. 38).

Sobre os objetos configurando os indivíduos, o filósofo Flusser faz uma interessante ob-
servação: 

Um homem rodeado de ferramentas, isto é, de machados, pontas de flecha, 
agulhas, facas, resumindo, de cultura, já não se encontra no mundo como em 
sua própria casa, como ocorria por exemplo com o homem pré-histórico que 
utilizava as mãos. Ele está alienado no mundo, protegido e aprisionado pela 
cultura (Flusser, 2007, p. 37).

De acordo com este pensamento, a partir do momento que o indivíduo passa a fabricar 
objetos delimitando códigos e funções a estes, o mesmo ocorre do outro lado, os objetos 
fabricados passam a delimitar códigos e funções ao indivíduo. Um exemplo simples é o 
sujeito que fabrica sapatos é transformado em sapateiro, ou seja, assume um código e uma 
função perante o grupo social. É interessante o conceito de cultura para Flusser, ou seja, 
tudo aquilo que foi manipulado e transformado da natureza pelo indivíduo e passa a ser 
artificial e a compor o seu meio ou sua vida. E essa cultura ao mesmo tempo que o prote-
ge também o aprisiona, e neste aprisionamento pode-se conceber o contexto histórico e 
social limitando e condicionando as formas de pensar dos indivíduos e dos grupos sociais, 
assim sendo, os objetos industriais que compõem a sociedade capitalista atual ao mesmo 
tempo que são fabricados e delimitados pelos códigos hegemônicos culturais desta socie-
dade: valores e percepções burguesas, patriarcais e brancos. Estes valores culturais serão 
reproduzidos nos objetos industriais modelando e condicionando os comportamentos 
dos indivíduos, uma vez que compõem os seus meios de vida. O problema deste sistema, 
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ou o confronto cultural, se encontra no fato de que a sociedade é diversificada e carregada 
de pluralidades para estar condicionada a um modelo hegemônico de significações, de-
sign, dos objetos industriais que compõem predominantemente a realidade de boa parte 
dos indivíduos desta sociedade. 
Para compreender melhor a constituição da hegemonia atual e seus reflexos no design, 
é preciso recorrer a um conjunto de teorias capazes de explicar e questionar o modelo 
vigente, e as teorias sociológicas das Epistemologias do Sul, fundamentadas principalmente 
por Boaventura de Sousa Santos apresentam um arcabouço de entendimento plausível. 
Essas teorias sustentam o forte impacto de preconceito e hegemonia dos valores culturais 
burgueses, patriarcais e brancos que o design industrial causa no comportamento da so-
ciedade capitalista Ocidental vigente.

Sociedade e capitalismo contemporâneo

Boaventura de Sousa Santos, ainda que formado em direito, tem seu trabalho voltado ma-
joritariamente para o campo da sociologia, publicando no final da década de 1980 o livro 
Um discurso sobre as ciências no qual apresenta a crise do paradigma epistemológico que 
Fúlvio de Moraes Gomes explica da seguinte forma: 

Para o autor, o modelo hegemônico da ciência moderna é oriundo do modelo 
de racionalidade que se constituiu a partir da revolução científica do século 
XVI, e que alcançou seu apogeu no século XIX. Trata-se de um modelo de 
conhecimento que se baseia na formulação de leis gerais, e cujo campo de atu-
ação fica restrito ao âmbito das ciências naturais (Gomens, 2012).

No ano de 1995, Santos realiza a constatação de uma “epistemologia do Sul” por meio da 
publicação Toward a New Common Sense: Law, Science and Politics in the Paradigmatic 
Transition, o que gerou vários debates no campo científico como argumenta (Meneses, 
2008). Finalmente, em 2009, Santos organiza o livro Epistemologias do Sul no qual apre-
senta o artigo Para além do Pensamento Abissal: Das linhas globais a uma ecologia de saberes 
e aprofunda sua teoria epistemológica. A base argumentativa de Santos é a de que a sepa-
ração do Velho e do Novo Mundo permanece metaforicamente, sendo que a colonização 
europeia da América se consolidou por via da apropriação e violência sobrepondo-se de 
modo absoluto a cultura estrangeira europeia sobre as culturas existentes suplantando a 
presença destas culturas originárias, o mesmo processo ocorreu no continente africano. 
Santos, chama isso de linhas abissais, ou seja, fora da cultura eurocêntrica prevalece o nada 
ou abismos culturais que Santos explica de maneira prática da seguinte forma: 

No domínio do conhecimento, a apropriação vai desde o uso de habitantes 
locais como guias e de mitos e cerimônias locais como instrumentos de con-
versão, à pilhagem de conhecimentos indígenas sobre a biodiversidade, en-
quanto a violência é exercida através da proibição do uso das línguas próprias 
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em espaços públicos, da adopção forçada de nomes cristãos, da conversão e 
destruição de símbolos e lugares de culto, e de todas as formas de discrimina-
ção cultural e racial (Santos e Meneses, 2009, pp. 29-30).

Portanto, para além das linhas abissais, fora do mundo eurocêntrico, do mundo da re-
gulação e emancipação, o que resta é a ausência radical, a negação das outras culturas e 
seus indivíduos, a sub-humanidade moderna. Que Santos identifica como presente desde o 
período colonial até os dias de hoje: “O pensamento moderno ocidental continua a operar 
mediante linhas abissais que dividem o mundo humano do sub-humano, de tal forma 
que princípios de humanidade não são postos em causa por práticas desumanas” (Santos 
e Meneses, 2009, p. 31). Uma informação importante sobre as linhas abissais é que nos 
últimos 60 anos elas modificaram o posicionamento através das lutas anticoloniais e pela 
expansão do fluxo migratório do Sul Global para o Norte Global o que causou a subversão 
da lógica jurídica regulação/emancipação de acordo com Gomes (2012, p. 47). 
Segundo Santos e Meneses, o Sul Global representa o Sul geográfico no qual países e regi-
ões ficaram submetidos ao colonialismo europeu, e, sem contar com a Austrália e a Nova 
Zelândia, acabaram por não conseguirem atingir níveis de desenvolvimento econômico 
compatíveis ao Norte Global representado pela América do Norte e Europa (2009, p. 13).
A partir do ponto do entendimento das linhas abissais, Boaventura irá estabelecer um 
postulado que seja capaz de superar o problema, segundo o autor “não existe justiça social 
global sem justiça cognitiva global” (Santos e Meneses, 2009, p. 41), portanto é necessária 
a formulação de um novo pensamento capaz de gerar alternativas para os problemas das 
linhas abissais, um pensamento pós-abissal:

O pensamento pós-abissal parte da ideia de que a diversidade do mundo é 
inesgotável e que esta diversidade continua desprovida de uma epistemologia 
adequada. Por outras palavras, a diversidade epistemológica do mundo conti-
nua por construir (Santos e Meneses, 2009, p. 41).

O primeiro passo dado é a reconfiguração das experiências de conhecimento do Norte, 
entender a conotação na qual foram desenvolvidas e suas limitações pragmáticas o que 
Boaventura e outro autores desenvolvem com alta habilidade, no trecho a seguir Maria 
Paula Meneses aborda essa questão:

A relação global etno-racial do projecto imperial do Norte Global vis à vis o 
Sul Global –metáfora da exploração e exclusão social– é parte da relação glo-
bal capitalista. Esta hierarquização de saberes, juntamente com a hierarquia de 
sistemas económicos e políticos, assim como com a predominância de culturas 
de raiz eurocêntrica, tem sido apelidada por vários investigadores de ‘colonia-
lidade do poder’. Uma das expressões mais claras da colonialidade das relações 
de poder acontece com a persistência da colonização epistémica, da reprodu-
ção de estereótipos e formas de discriminação (Meneses, 2008).
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A seguir, o pesquisador Aníbal Quijano também elucida sobre as limitações do conheci-
mento tradicional e suas consequências hegemônicas:

O eurocentrismo não é exclusivamente, portanto, a perspectiva cognitiva dos 
europeus, ou apenas dos dominantes do capitalismo mundial, mas também do 
conjunto dos educados sob a sua hegemonia [todos que se encontram no Sul 
Global]. E embora isso implique um componente etnocêntrico, este não o ex-
plica, nem é a sua fonte principal de sentido. Trata-se da perspectiva cognitiva 
durante o longo tempo do conjunto do mundo eurocentrado do capitalismo 
colonial/moderno e que naturaliza a experiência dos indivíduos neste padrão 
de poder. Ou seja, fá-las entender como naturais, consequentemente como da-
das, não susceptíveis de ser questionadas (Santos e Meneses, 2009, pp. 74-75).

Portanto, Boaventura vai chamar de epistemicídio a supressão de conhecimentos locais pe-
rante a dominação de um conhecimento estrangeiro hegemônico, e tal supressão perpassa 
pelos campos da “história, cultura ou conhecimento, a partir de uma perspectiva e condi-
ção de subalternidade” (Menses, 2008, p. 6). Com isso, o cenário atual exige a necessidade 
de amplificar os critérios do conhecimento no século XXI que de acordo com Maria de 
Paula Meneses, o “desafio à hegemonia cultural resultou numa abertura à diversidade de 
saberes” (Meneses, 2008, p. 7), o que significaria para Fúlvio Gomes “que os modos de in-
tervenção no real seriam enriquecidos por um sem-número de tradições epistemológicas 
até agora ignoradas ou menosprezadas (Gomes, 2012, p. 47).
O próximo passo a ser dado, é entender de acordo com Gomes (2012, p. 48) que em um 
mundo de ampla diversidade epistemológica não é possível que haja qualquer epistemolo-
gia geral, mas que o pensamento pós-abissal conduz a uma ecologia de saberes que significa 
“o reconhecimento de uma pluralidade de formas de conhecimento além do conhecimen-
to científico” (apud Ibidem, p. 54); Boaventura completa no seguinte trecho:

O pensamento pós-abissal pode ser sumariado como um aprender com o Sul 
usando uma epistemologia do Sul. Confronta a monocultura da ciência mo-
derna com uma ecologia de saberes. É uma ecologia, porque se baseia no reco-
nhecimento da pluralidade de conhecimentos heterogêneos (sendo um deles 
a ciência moderna) e em interacções sustentáveis e dinâmicas entre eles sem 
comprometer a sua autonomia. A ecologia de saberes baseia-se na ideia de que 
o conhecimento é interconhecimento (Santos e Meneses, 2009, p. 44).

Finalmente, fecham-se as teorias das Epistemologias do Sul que representam a inclusão 
do “máximo das experiências de conhecimento do mundo, incluindo, depois de recon-
figuradas, as experiências de conhecimento do Norte” (Meneses, 2008) alargando assim, 
“uma reflexão mais ampla sobre este mundo tão complexo e divers” (ibidem, 2008, p. 10). 
Gomes, explica as Epistemologias do Sul fazendo a citação que segue:

Trata-se do conjunto de intervenções epistemológicas que denunciam a su-
pressão dos saberes levada a cabo, ao longo dos últimos séculos, pela norma 
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epistemológica dominante, valorizam os saberes que resistiram com êxito e as 
reflexões que estes têm produzido e investigam as condições de um diálogo 
horizontal entre conhecimentos. A esse diálogo entre saberes chamamos eco-
logias de saberes (Gomes, 2012, p. 45, apud Santos; Meneses, 2010, p. 7).

Um mundo mais ético socialmente, é um mundo concebido com bens de consumo capa-
zes de transmitirem maior diversidade e pluralidade. E enquanto o design for basicamente 
centralizado na concepção burguesa branca, patriarcal e eurocêntrica não haverá ecologia 
de saberes no consumo dos objetos industriais nas sociedades capitalistas. O que causa 
um empobrecimento da percepção plural do mundo, comportamentos e modos de pensar 
preconceituosos.

Aplicação das teorias na esfera do design

Apresentadas resumidamente as teorias das Epistemologias do Sul estas serão aplicadas 
dentro do universo do design. Os projetos que configuram os bens de consumo da so-
ciedade capitalista atual e os próprios objetos industriais, estes são manipulados em sua 
maioria de modo a estabelecerem relações com a sociedade voltadas para a globalização 
hegemônica2. De acordo com Santos, globalização é “um conjunto de campos de lutas 
transnacionais” (Santos, 2002, p. 30), e nestes ambientes onde ocorrem as manifestações 
dos interesses sejam eles mais humanitários ou capitalistas, locais ou regionais, de igualda-
des ou de privilégios e assim segue. Importante frisar que são campos de disputas e não de 
pacificidade: “Definimos globalização como conjuntos de relações sociais que traduzem 
na intensificação das interações transnacionais, sejam elas práticas interestatais, práticas 
capitalistas globais ou práticas sociais e culturais transnacionais” (Santos, 2002, p. 36).
É uma grande ilusão acreditar que os objetos industriais produzidos no contexto da glo-
balização hegemônica partem exclusivamente da criatividade dos designers3. Ao contrário 
de muitos artistas que trabalham sobre grande autonomia e liberdade, os designers tra-
balham na maioria das vezes seguindo as necessidades e vontades dos fabricantes e estes 
condicionados às demandas do mercado hegemônico. Outra limitação dos designers é 
estarem submetidos a ajustarem na maioria das vezes os projetos aos meios de produção 
seriados, só este fator causa uma enorme diferença de resultado entre um objeto industrial 
e um objeto artístico (isso não quer dizer que artistas não produzam obras de arte através 
de objetos seriados). Além disso, existe ainda o fator de que quando se desenvolve um pro-
duto industrial complexo como um smartphone ou um automóvel o designer se limitará 
mais aos aspectos da forma enquanto a funcionalidade se relacionará mais a outras áreas 
como as das engenharias. Portanto, dentro da relação dialética entre sociedade capitalista 
vigente e os projetos de design estão incutidos principalmente as estratégias de lucros dos 
fabricantes que envolvem todo um processo e uma cadeia de produção fabril para atender 
esta demanda de garantir ou aumentar a lucratividade da qual os designers fazem parte. 
O interessante é que os próprios fabricantes que muitas das vezes manipulam o gosto e o 
desejo de compra dos consumidores são também frutos da sociedade na qual estão inse-
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ridos, ou seja, não gozam de grande autonomia condicionados que estão às concepções e 
valores das sociedades capitalistas hegemônicas4:

O design é a linguagem que uma sociedade usa para criar objetos que reflitam 
seus objetivos e seus valores. Pode ser usado de formas manipuladoras e mal-
intencionadas, ou criativas e ponderadas. O design é a linguagem que ajuda a 
definir, ou talvez a sinalizar, valor (Sudjic, 2010, p. 49).

Quando não concebem os produtos condicionando os consumidores dentro das concep-
ções e valores tradicionais da sociedade, os fabricantes possuem a capacidade de perce-
berem o surgimento das transformações sociais e adaptarem seus projetos às novas de-
mandas sem perderem a capacidade de lucrar. Estas transformações podem ocorrer sob 
perspectivas contra-hegemônicas o que acaba favorecendo o multiculturalismo e conse-
quentemente o desenvolvimento de designs diversificados. Um exemplo interessante é 
o fenômeno Baby Boom que caracterizou os filhos nascidos depois da Segunda Guerra 
Mundial e tornaram-se consequentemente um enorme público consumidor nas décadas 
de 60 e 70 do século XX. Isso provocou uma adequação industrial do design dos produtos 
para um novo mercado voltado para os jovens de viés político mais progressista que desa-
fiavam os valores hegemônicos daquele período como o movimento hippie.

O que ocorreu de modo geral em 60 e 70 não foi que a contracultura estivesse 
contra o consumo. Ela era contra a falta de opções, o que acabou por gerar 
uma mudança qualitativa na produção e na forma de consumir e levou a socie-
dade a buscar novas formas de expressão. Na verdade, ocorreu um crescimento 
do consumismo, pois a reposição e a variedade foram exploradas (Silva, 2006, 
p. 56).

A concepção do que se torna agradável ou desagradável ou do que é aceito e não aceito, e 
aprofundando dentro das teorias das Epistemologias do Sul do que se torna visível e invi-
sível. Neste ponto cabe uma reflexão. Como seria o design dos produtos que nos rodeiam 
em um mundo não misógino e não racista? Dentro desta teoria não seria como é conce-
bido atualmente. Por exemplo a noção de brinquedos voltados para as meninas em tons 
de rosa e de brinquedos voltados para os meninos em tons de azul não existiria. Outro 
exemplo seria que bonecos e bonecas para crianças não seriam majoritariamente da cor 
de pele branca e representaria uma pluralidade de tons de pele que englobasse negros, in-
dígenas, asiáticos etc. Portanto, torna-se claro que a aprazibilidade de um design esconde 
facilmente valores que modelam o comportamento social e ao mesmo tempo alimenta 
padronizações de valores preconceituosos. Não apenas isso, o design possui a capacidade 
também de reafirmar as relações entre o mundo regulamentado e emancipado daquele 
que não é. 
Quando se associa mentalmente carros modernos e tecnológicos ao Eixo Norte e fogões à 
lenha rudimentares e precários ao Eixo Sul fica predeterminado o Eixo Norte como o mo-
delo bom e o Eixo Sul como o modelo ruim. O design torna um modelo do que é bom ou 
ruim devido aos benefícios pessoais que este é capaz de provocar em termos de conforto, 
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segurança, prazer, facilidade e por aí adiante. E ao mesmo tempo disfarça a realidade de 
exploração e privação que outros povos ou indivíduos enfrentam para que carros moder-
nos e tecnológicos cheguem aos emancipados e regulamentados.
A sociedade capitalista atual é pautada no acúmulo de capital e uma das maneiras mais 
eficazes de gerar lucros é estimulando o consumo de produtos. O design é muitas das vezes 
a linguagem utilizada para causar o desejo de compra dos objetos industriais, portanto o 
design é um provocador do consumismo. Nesta lógica o melhor design é aquele que é res-
ponsável pela maior quantidade de vendas. Quanto mais sofisticado o design maior é a sua 
capacidade de tornar os produtos adquiridos obsoletos e os novos desejáveis. Portanto, é 
um aspecto muito eficiente da sociedade capitalista aliado com a publicidade.
O paradoxo e ilusão deste sistema descrito está na sua insustentabilidade. A globalização 
hegemônica não apresenta muito interesse em modificar as formas insustentáveis de lidar 
com a extração, produção, transporte, uso e descarte dos produtos. Tudo isso reverbera 
com o desinteresse das nações mais desenvolvidas em auxiliar as nações mais pobres a 
se tornarem emancipadas financeiramente; produzindo um grande sistema antiético e 
de infelicidade, pois os principais atores são conscientes e responsáveis por boa parte do 
desequilíbrio no qual se encontra o planeta e ao mesmo tempo pelas perspectivas de dete-
rioração da qualidade de vida a longo prazo na qual todos se encontram. 
E designs pensados em aumentar a lucratividade com grande eficiência acabam por entra-
rem neste ciclo insustentável. São os smartphones que solucionam os problemas da vida, 
o carro do ano, as roupas de marca, a nova pasta de dente, o perfume que a atriz famosa 
usa, o computador que todos devem adquirir, o shampoo do famoso jogador de futebol; 
enfim, todos estes produtos descartáveis a curto tempo enquanto deveriam ser usados a 
prazos longos. Um exemplo interessante é o desperdício de embalagens que só aumenta 
na sociedade capitalista, os novos padrões de embalagens cada vez menores como as das 
bebidas somente produzem mais descarte e mais lixo. Sobre este modelo de consumismo 
do começo do século XXI Sudjic exemplifica:

Como gansos alimentados à força com grãos até seus fígados explodirem para 
virar foie gras, somos uma geração nascida para consumir. Os gansos se apavo-
ram quando o homem se aproxima pronto para lhes enfiar um funil de metal 
goela abaixo, enquanto lutamos por nossa vez de chegar ao cocho que nos 
fornece o dilúvio sem fim de objetos que constituem nosso mundo. Há quem 
acampe em frente a lojas da Apple para ser o primeiro a comprar um iPhone. 
Há quem pague qualquer preço para colecionar réplicas de tênis de corrida 
dos anos 1970. Há até quem use o Bentley Arnage para dizer aos jogadores de 
futebol da primeira divisão que vale 10 milhões de libras, e não os 2,5 milhões 
necessários para adquirir um Continental (Sudjic, 2010, p. 6).

Portanto, quanto mais se conhece e se investe e se compreende o design dentro da lógica 
capitalista, mais distante e incompatível com o desenvolvimento sustentável ele se torna, 
e desenvolvimento sustentável se refere não somente ao aspecto ambiental como também 
social. Este é o paradoxo e a ilusão da sociedade capitalista em relação ao design do início 
do século XXI. 
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Segundo Carlo Vezzoli e Ezio Manzini em 1987 durante a World Commission for Environ-
met and Development (WCED) foi preparado um documento intitulado Our Common 
Future e assim era introduzido o conceito de desenvolvimento sustentável que corresponde 
às necessidades do presente sem comprometer as futuras gerações dentro das possibili-
dades de suas necessidades. Portanto, foi estipulado um princípio fundamental ético, a 
responsabilidade das gerações de hoje em relação àquelas de amanhã (Vezzoli e Manzini, 
2007, p. 9). Como é possível perceber, há algumas décadas que a sociedade capitalista 
atual possui o conhecimento da necessidade de haver responsabilidade socioambiental e 
a continuidade de práticas que vão contrárias a este caminho são causadoras de enorme 
infelicidade para as futuras gerações e de uma sistematização de designs insustentáveis.
Entretanto, os novos comportamentos sociais alimentados pela utilização de objetos in-
dustriais que estimulam a consciência e a atitude ética no âmbito social e ambiental re-
presentam um novo modelo ou sistema de design contra hegemônico. Progredindo neste 
âmbito é possível avançar para além da deterioração e do desequilíbrio no qual a sociedade 
capitalista atual chegou. O mundo de objetos que rodeiam uma pessoa pode estimular o 
comportamento desta em duas direções, uma para o egoísmo e a competição e a outra para 
a alteridade e a colaboração ou, uma para a desigualdade de renda, a misoginia e o racismo 
e a outra para equidade financeira, dos sexos e das raças. Existem dois modelos de projetos, 
um que culmina no avanço da deterioração socioambiental e o outro que se opõe a esta cor-
rente e avança no campo da emancipação e equidade, contudo apenas o segundo modelo 
apresenta soluções a longo prazo para a melhoria do bem-estar da sociedade e do planeta.
O avanço científico, social e ambiental que ultrapassa a (linha abissal) na qual se encontra 
a sociedade capitalista da atualidade culmina em base da ética necessária para a continui-
dade da vida e do bem-estar no globo. E ética mais liberdade, qualidade de vida e expansão 
de consciência são ingredientes impossíveis de serem alcançados sem avançar no caminho 
dos comportamentos sociais sustentáveis. Sendo assim, existe a necessidade de desenvol-
ver designs sob perspectivas contra hegemônicas que produzem ou alimentam compor-
tamentos que dialogam com a continuidade da vida no planeta e do equilíbrio social5. 

A cultura do design como retrato da cultura de um país

Autores como Andrea Branzi associam a história do design aos períodos anteriores à Re-
volução Industrial conectando-a à própria história dos objetos dentro da Itália (Branzi, 
2008, pp. 10-11). Construindo assim uma historiografia do design ligada à antropologia e 
à arqueologia nacional. O designer gráfico brasileiro Rogério Duarte apresenta uma colo-
cação simples e inteligente que complementa o assunto: “O fato dos primeiros tipos terem 
copiado as formas da caligrafia indica apenas o que referimos no início, seja a impossi-
bilidade da indústria possuir um repertório próprio de formas” (Duarte, 1965, p. 228). 
Portanto, não faz realmente muito sentido desvincular a história dos objetos industriais 
dos artesanais, pois a origem de todo objeto industrial está diretamente ligada a um an-
tecedente artesanal e a uma cultura específica que por exemplo distingue um jarro de 
cerâmica Maia de um Inca.



Cuaderno 121  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 23-39  ISSN 1668-0227 33

Ramos de Freitas | Ribeiro O ensino do design na América Latina (...)

Entretanto, autores como Beat Schneider entendem que o design é uma atividade que 
surge durante a Revolução Industrial e que consequentemente compõe o universo dos 
objetos industriais (Schneider, 2010, pp. 16-17). Deste modo, o design é visto como uma 
área particular dos países que se industrializaram e seu primórdio restrito a determinados 
países da Europa como a Inglaterra e França. Portanto, de início, é possível perceber am-
biguidades teóricas quanto à cultura do design ligado à nacionalidade, à territorialidade 
e à temporalidade.
O fato é que existe um problema de nomenclatura, pelo menos na língua portuguesa, os 
objetos sejam eles artesanais ou industriais são desenvolvidos dentro de uma concepção 
projetual e anterior ao conceito está o indivíduo que os desenvolvem, este por fim carrega 
sua bagagem cultural associada em boa parte à sua identidade nacional. Contudo, o fe-
nômeno da globalização que intensificou com a Revolução Industrial foi responsável por 
desenvolver e distribuir objetos industriais pelo mundo de maneira impactante e abun-
dante sobre países e culturas locais nunca almejado pelos objetos artesanais, sendo que 
muitos destes foram extinguidos. Portanto, se o artesanato e o design fossem as mesmas 
palavras é provável que ficaria mais fácil de entender historicamente o momento no qual 
esta atividade projetual, associada aos objetos seriados, sofreu uma enorme transformação 
e revolução a partir do desenvolvimento e a expansão das indústrias.
Uma indústria predominantemente francesa, inglesa ou italiana por mais familiaridades 
que possa haver: segmento de mercado, tecnologia, infraestrutura, capacidade de produ-
ção etc. Entretanto, possuem uma bagagem cultural nacional que as tornam distintas. Isso 
pode vir a diferenciar desde a localização territorial da fábrica em determinada cultura do 
país, até pela nacionalidade dos designers que concebem os produtos e a nacionalidade 
dos fabricantes que podem vir influenciar o resultado final da formulação dos projetos, e 
justamente por isso, que é possível dizer que existe um design italiano, um design alemão, 
um design japonês, um design americano etc. Como também é possível definir as artes e 
as arquiteturas em aspectos de nacionalidade e territorialidade.
Branzi vai dizer que a essência do design italiano contemporâneo, reconhecido principal-
mente na segunda metade do século XX associado a um sistema particular entre sociedade 
e indústria, conserva um imprinting genetico que o diferencia dos outros países mesmo 
que a globalização atual tenha dissolvido aparentemente os valores nacionais (Branzi, 
2008, p. 12). A lógica de Branzi pode ser aplicada em diversos países, pois a maioria deles 
possuem tradições culturais locais que influenciam a forma de conceber e de criar dos 
indivíduos e do grupo social de modo entrelaçado com a indústria.
Contudo, os países do Eixo Sul que passaram por um processo de industrialização tardio 
tendem a encontrar maiores dificuldades para implementar o imprinting genetico uma vez 
que, assumem um maior papel de receptores da cultura e dos produtos industrializados 
do Eixo Norte. O famoso designer brasileiro Aloísio Magalhães constrói uma reflexão im-
portante relacionada a essa questão: 

Será que a nação brasileira pretende, ao longo desta sua trajetória projetiva... 
será que a nação brasileira pretende desenvolver-se no sentido de se tornar 
uma nação rica, uma nação forte, poderosa, porém uma nação sem caráter? 
Será que o objetivo do chamado processo de desenvolvimento é somente o 
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crescimento dos benefícios materiais, o aumento de uma ilusória alegria e fe-
licidade do homem através dos seus bens e dos seus elementos de conforto 
material? Ou, ao contrário, o verdadeiro processo, o verdadeiro desenvolvi-
mento de uma nação baseia-se em, harmonicamente, dar continuidade àque-
les componentes que lhe são próprios, aos indicadores do seu perfil ou da sua 
fisionomia e, portanto, de sua identidade? (Magalhães, 1997, pp. 45-46). 

O pesquisador Cardoso, apresenta esta tensão entre a cultura local e a cultura internacio-
nal, Eixo Norte, como parte do processo da Globalização Neoliberal que se consolidou no 
período pós-Guerra: 

O resultado a longo prazo dessa internacionalização econômica sob o patrocí-
nio dos estados nacionais [hegemônicos] tem sido previsivelmente híbrido. A 
tensão entre ideologias nacionalistas e internacionalistas, que já se anunciava 
na primeira metade do século 20, vem suscitando ao longo dos anos situações 
bastante paradoxais e contradições quase perversas em termos políticos, so-
ciais e culturais, com repercussões significativas para a área do design (Cardo-
so, 2000, p. 154).

E uma das perversidades deste sistema são as concentrações de renda que não favorecem 
nos países de Eixo Sul e suas indústrias locais, uma vez que as elites são direcionadas a 
consumirem os objetos industriais da cultura internacional o que acaba provocando um 
desequilíbrio econômico como explica Celso Furtado: 

A concentração de renda corresponde, digamos, à necessidade de se fabrica-
rem automóveis de luxo. Estes, por sua vez, têm um custo em divisas muito 
elevado, pois vários de seus componentes são importados. Assim, boa parte do 
setor industrial se deforma para produzir artigos de luxo e essa transformação 
é duplamente perversa, pois os produtos de alto conteúdo de divisas agravam 
a tendência do País à escassez de divisas. De um lado, piora a concentração da 
renda, de outro, piora o desequilíbrio externo. [...] Quando o custo em divisas 
aumenta mais do que a própria renda nacional, cria-se o desequilíbrio externo, 
que torna o país vulnerável (Furtado, 2006, pp. 19-20).

No cabo de força do consumo dos objetos industriais entre Eixo Norte e Eixo Sul, as 
indústrias do Eixo Norte acabam levando maior vantagem em muitos segmentos de mer-
cado devido à melhor capacidade tecnológica e impondo seus valores culturais através do 
design de seus produtos e, consequentemente, enfraquece a identidade cultural dos países 
do Eixo Sul, limitando o imprinting genético dos objetos industriais que compõem a vida 
dos indivíduos localizados no Eixo Sul ao universo cultural dos países hegemônicos.
Gui Bonsiepe afirma que os países hegemônicos possuem pouco interesse no crescimento 
do design vinculado à indústria nos países não hegemônicos, sendo assim, os países do 
Eixo Norte dificultam político e economicamente os outros países a subirem os degraus 
sobre os quais os países desenvolvidos já alcançaram para que não se tornem futuros con-
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correntes (Bonsiepe, 2008, p. 14). Os acordos políticos e econômicos que surgem do capi-
talismo Neoliberal como o Fundo Monetário Internacional-FMI é um exemplo de medida 
para a manutenção do atraso e não desenvolvimento dos países do Eixo Sul: “O FMI é 
um fantasma usado por nações poderosas para que as indefesas não tenham uma política 
própria” (Furtado, 2006, p. 21).
Sobre essas questões Schneider ratifica: “A prática do design na periferia [Eixo Sul] se-
gue, em grande medida, preceitos estilísticos e normas que são importados das culturas 
ocidentais europeias (e em parte dos EUA)” (Schneider, 2010, p. 237). São os vestuários 
impressos com palavras e frases estrangeiras, a maioria em inglês, são as bonecas e os 
bonecos de brinquedos com tonalidade de pele clara ocupando exclusivamente as vitrines 
das lojas em países cuja população é majoritariamente negra, são as árvores sintéticas de 
natal e seus enfeites que representam a fauna e os animais de países do Norte, é o mobi-
liário que segue o chamado “Estilo Internacional” e não apresenta qualquer ligação com 
os móveis artesanais locais, são os objetos de decoração baseados em temas estrangeiros 
como a Torre Eiffel e a Estátua da Liberdade que se sobrepõem aos símbolos culturais 
locais, é o design das cozinhas que mimetizam e são pensados de acordo com os hábitos 
culinários Norte americanos, etc.
Diante deste contexto de importação cultural do Eixo Norte para o Eixo Sul torna-se im-
portante salientar a importância e relevância de movimentos que contrariam este modelo 
de desapropriação da cultura nativa e o foco dado é para a América Latina e direcionado 
ao Brasil. 

A pós-graduação em design na América Latina

Realizar o levantamento dos cursos é tarefa complexa, dada a diferença na concepção e 
percepção da pós-graduação nos países vizinhos. Diversos cursos que entendemos como 
especialização, devido à carga horária de cerca de 360 a 400 horas, são considerados pro-
gramas master. No entanto, a distribuição por áreas de pesquisa denota os caminhos da 
pesquisa no continente.

Figura 1. Distribuição 
por linhas de pesquisa 
na América Latina 
(Fonte: dos autores).
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Tecnologia, inovação e materiais são as áreas com maior concentração de linhas de pes-
quisa. Pode-se perceber o interesse dos países em relação às políticas de desenvolvimento 
que têm o design como ferramenta estratégica.

Na atual fase de transição da era industrial para a era do conhecimento e da 
criatividade, o design passou a ter papel cada vez mais relevante como suporte 
para melhorar o bem-estar social e o desenvolvimento urbano. A abordagem 
do design tem sido usada para promover qualidade de vida e facilitar intera-
ções entre os aspectos econômicos, tecnológicos, sociais, culturais e ambientais 
da sociedade contemporânea. Consequentemente, o design inovador passou a 
ser um elo catalisador para a elaboração de estratégias de desenvolvimento que 
sejam mais adaptadas à realidade do século XXI e melhor respondam às suas 
necessidades (Duisenberg, 2015, p. 9)

Em comparação ao Brasil, percebe-se como os demais países latino-americanos traba-
lham suas linhas de pesquisa:

Figura 5. Comparativo 
entre as linhas de 
pesquisa na América 
Latina (Fonte: dos 
autores).

Podemos inferir que a pesquisa em Design no Brasil, pelo fato de ter programas mais an-
tigos, dada também sua extensão territorial, possui mais tradição e um maior incremento 
no desenvolvimento de pesquisas voltadas para os setores estratégicos que envolvem a 
tecnologia, inovação e materiais. Faz-se necessário um estudo que permita levantar a exis-
tência de políticas públicas nos demais países para o fomento à pesquisa em design em ní-
vel acadêmico. O Brasil, até 2018 contava com os órgãos tradicionais de fomento (CAPES, 
CNPq, FINEP, FAPEMIG), assim como o apoio da Apex (Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos - Apex-Brasil). No entanto, as mudanças na política brasi-
leira que vêm ocorrendo desde a posse do novo governo, não nos permitem pensar em um 
futuro promissor para o campo do design, principalmente nos aspectos socioculturais.
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Considerações Finais

Os principais desafios na pós-graduação em design no país refletem, portanto, a evolução 
no pensamento do design, o amadurecimento no campo e apontam os novos desafios 
que se descortinam num cenário em que as mudanças vêm se constituindo cada vez mais 
rapidamente. O ritmo acelerado dos processos tecnológicos e sociais determina também 
a necessidades de atualização e aprimoramento dos conhecimentos, o que nos leva a refe-
rendar a importância da pesquisa e da criação de redes no continente latino-americano.
Mas, o que se faz mais urgente, para além do incentivo financeiro e tecnológico, é a toma-
da de consciência dos pesquisadores e docentes frente às características culturais de nos-
so continente. Enquanto o design latino-americano continuar se pautando pelos moldes 
hegemônicos eurocêntricos, seremos apenas mais repetidores. Um dos aprendizados da 
atual crise mundial que estamos vivendo em decorrência da pandemia que se instaurou, é 
justamente nossa capacidade de reconhecer em nossos países os elementos culturais que 
nos formaram. Se pode existir algo de bom na situação atual é a possibilidade que temos 
de nos reinventar. E agora, talvez, com os olhos voltados para o que realmente somos: 
latino-americanos. E cabe a nós, docentes e pesquisadores, sermos os braços que condu-
zem os remos desse processo.
Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG) e à Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio recebido.

Notas

1. É uma teoria complexa do filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel publicada em 1807 
e considerada uma das grandes teorias filosóficas universais. O conceito de Bildung, for-
mação cultural, da Fenomenologia que está sendo utilizado no subcapítulo para explicar a 
fluidez da historicidade. 
2. Pode ser entendida como o conjunto de políticas econômicas neoliberais que intensifi-
cam o desequilibro socioambiental desde a escala local até em nível planetário. 
3. O entendimento aqui é dentro do quadro dos objetos industriais produzidos em maior 
escala e por companhias ou fábricas com capacidade de produção para abrangência na-
cional e ou internacional. Contudo, mesmo que a produção parta da self-production ou 
de designers autorais, o designer está muita das vezes restrito a projetar dentro dos ele-
mentos que compõem o habitus dos grupos sociais como Berwanger apontou na citação 
do capítulo um, e o habitus, mesmo que se distingue nas categorias, está em grande parte 
circunscrito à hegemonia cultural.
4. Santos distingue quatro grandes tipos de capitalismos vigentes: o capitalismo mercan-
til, o capitalismo mesocorporativo, o capitalismo social-democrático e o capitalismo estatal. 
Estes tipos de capitalismo estão em profunda interação e o autor aponta para uma maior 
evolução do capitalismo mercantil que é predominante nos Estados Unidos (SANTOS, 
2002, p. 32-36).
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5. Este argumento não desconsidera os embates dos quais as sociedades vivenciam entre 
os interesses das organizações de cunho humanitário e os interesses das organizações de 
cunho capitalista, como Santos explica o fenômeno da globalização é este grande campo 
de lutas.
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Resumen: El artículo busca analizar la enseñanza de estudios de posgrado en diseño en 
América Latina, teniendo como principal discusión los significados culturales presentes 
en los objetos que reproducen las culturas hegemónicas eurocéntricas. Se propone un 
rescate de los valores que forman parte de las tradiciones culturales de los países latinoa-
mericanos, o como las llama Boaventura Santos, las que instituyen Epistemologías del Sur, 
basadas principalmente en el fuerte impacto del prejuicio y la hegemonía de los valores 
culturales burgueses, patriarcales y blancos que el diseño industrial transmite a la actual 
sociedad capitalista occidental. Pensando desde esta perspectiva, el escenario actual re-
quiere la necesidad de ampliar los criterios de conocimiento en el siglo XXI, considerando 
la diversidad, comenzando con el reconocimiento de una ecología del conocimiento, que 
debe reflejarse en la investigación del área de diseño.

Palabras clave: diseño latinoamericano - contra-hegemonía - investigación - posgradua-
ción.

Abstract: The article analyzes the Design postgraduate studies programs in Latin America, 
having as its main discussion the cultural meanings present in the objects that repro-
duce Eurocentric hegemonic cultures. A rescue of the values that are part of the cultural 
traditions of Latin American countries is proposed, or as Boaventura Santos calls them, 
those that institutionalize Southern Epistemologies, based mainly on the strong impact 
of prejudice and the hegemony of bourgeois, patriarchal and white cultural values in the 
industrial design, transmits to the current western capitalist society. Thinking from this 
perspective, the current scenario requires the need to broaden the criteria of knowledge 
in the 21st century, considering diversity, beginning with the recognition of an ecology of 
knowledge, which must be reflected in the Design research area.

Keywords: Latin American design - counter-hegemony - research - postgraduate.
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Resumo: Este artigo tem como objetivo criar futuros possíveis para o design a partir da 
compreensão da conjuntura atual da crise que vivemos e do fortalecimento do papel so-
cial e político, do mesmo. Práticas de design que apresentam viés politico e social podem 
ser vistas como dissesnsos micropolíticos diante do poder instituído do capital, sendo 
portanto possível criar um campo de resistência biopolítica por meio do design. Para tan-
to, faz-se necessário entender os engendramentos existentes no processo da crise e com-
preender como a ação do capitalismo cognitivo interfere diretamente nas ações criativas. 
Além disso entender de que forma podemos fortalecer o viés politico e social do design e 
criar uma imaginação viva (comum) de resistência a crise. Como uma aposta, acredita-
mos que ações mais democráticas de se fazer design sejam um horizonte possível, para o 
fortalecimento do comum e de uma resistência ao capitalismo cognitivo.

Palavra chave: Design Político - Micropolíticas - Biopolítica.
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Introdução

A conjuntura atual mostra-nos um ambiente de crise que permeia todos os setores da 
sociedade transformando paisagens econômicas, políticas, sociais e culturais, não neces-
sariamente nessa (des)ordem. Vivemos um tempo de emergência e esta se dá a partir do 
momento em que a história é atravessada por inúmeras temporalidades que estão ema-
ranhadas e por consequência se afetam mutuamente colocando em crise as narrativas de 
progresso, acumulação e dos poderes constituídos.
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O cenário político e democrático contemporâneo é de uma complexidade ímpar. Ao mes-
mo tempo que o capitalismo tem invadido nossas vidas capturando nossas subjetividades 
de uma maneira tão feroz que envolve e abarca, também, até mesmo as formas de resistên-
cia criadas contra ele. Assim, pensar uma atuação política do design é colocá-lo no centro 
das discussões a respeito da busca de resistências micropolíticas ao capitalismo cognitivo, 
entendido aqui sob a perspectiva de Giuseppe Cocco (2014), como um momento de tran-
sição em que o conhecimento passou a ser decisivo como afirmação de um novo regime 
de acumulação.
Um dos elementos que contribuem para a inclusão do design nesse cenário é a sua per-
cepção como um processo de interação social. É preciso não lidar apenas com objetos ou 
sistemas abstratos, mas também com relações sociais. O Design é uma atividade complexa 
que influencia e é influenciada por interesses múltiplos entre os diversos grupos sociais 
que participam do processo de design, sejam eles os produtores, os usuários ou os desig-
ners, sendo portanto uma atividade que não está neutra em relação às questões sociais e 
políticas.
É exatamente essa não neutralidade social e política que tem impulsionado o campo de 
pesquisa do design para além das articulações entre o ambiente universitário e institucio-
nal, criando uma desterritorialização da produção científica em design e do próprio fazer 
do design, abrindo possibilidades de compartilhamento entre saberes e fazeres, formais e 
informais.
Nesse sentido o presente artigo pretente criar futuros possíveis para o design a partir da 
compreensão de que os momentos de crises sejam brechas para a resistência e fortale-
cimento do papel social e politico do design. Ou seja, um dissenso, uma ruptura e uma 
descontinuidade sobre algo que é imposto.
Para tanto, faz-se necessário entender os engendramentos existentes no processo da crise e 
compreender como a ação do capitalismo cognitivo interfere diretamente nas ações criati-
vas. Além disso, compreender as bases de formação de uma imaginação viva (comum) de 
resistência à crise. Como uma aposta, acreditamos que ações mais democráticas de se fazer 
design tornam-se um horizonte possível para o fortalecimento do papel social e político 
do design e de uma resistência ao capitalismo cognitivo.

Crise como possibilidade de resistência

As revoluções, assim como as crises, são acontecimentos que não tem princípio e fim 
definidos; são eventos que passam por um período liminar. Momento ambíguo em que 
convivem simultaneamente as ideias hegemônicas estabelecidas e o ideário de resistência.
O cenário de crise global que estamos vivendo abrange muitos aspectos da sociedade e 
ameaça direitos e conquistas que tínhamos como garantidas. No entanto, e preciso pensar 
para além do problema e de buscar alternativas a este momento.
Nesse sentido, os autores Tibola e Alvarenga (2018), em “Como olhar a crise”, fazem uma 
reflexão sobre o momento atual que estamos vivenciando e retomam o pensamento de 
Deleuze e Guattari que entendiam a crise como um sistema complexo, cuja a compreensão 
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perpassa pelo entendimento da não separação dos âmbitos políticos, ambientais e subje-
tivos das nossas ações no mundo.
Esses autores veem a crise como um ponto de aglutinação, de saturação, onde algo se 
rompe sendo possível a partir dai criarmos novo traçados. Segundo, Tibola e Alvarenga 
(2018), um dos legados de Deleuze e Guattari para nós, é pensar a crise pela crítica e clíni-
ca, ou seja, enxergar a crise em sua ambiguidade, uma mudança, forçada, repentina, ines-
perada e até mesmo violenta, mas que nos força a pensar (Tibola; Alvarenga, 2018, p. 5).
As crises surgem como um momento de desestabilizarmos os processos instituídos. As-
sim criarmos movimentos de transformação que irão modificar as formas de ser, viver e 
habitar o mundo.
A análise da relação entre esses movimentos de mudança e os processos instituídos é o 
que Guattari chama de micropolítica, sou seja, é a busca por apreender o movimentos das 
coisas, e que esse movimento é feito pelos corpos, poderes e lutas situadas que estão num 
mundo e constituem esse mundo. Portanto a micropolítica esta interessada em como as 
relações desses movimentos de mudança acontecem e como criam corpos mais complexos 
e coletivos.
Além da micropolítica, Guattari fala sobre os Universos de Referência ou Universo de 
Valores, que são coordenadas conjunturais de onde os corpos se orientam, por isso, a 
importância de pensarmos diferentes Universos de Referência que convivam e se relacio-
nem. Nesse sentido, Guattari, nos leva a pensar como podemos transformar não só nossa 
política, mas transformar nossos universos referenciais sobre o que olhamos ou para onde 
olhamos quando pensamos em política. O que consideramos político? Como construir 
relações, vivências e experimentações políticas por meio do design?
A crise torna-se portanto um momento importante para agirmos de forma micropolítica 
para mudanças de foco, no que diz respeito, à construção do papel social e político do 
design na e para a sociedade. É um momento importante para pensarmos as relações de 
poder instituídas nas interação da sociedade, para que possamos engajar em práticas que 
sejam de desejos de mudança e não só em simples manutenção dos processos instituídos.
Para Pelbart (2011), essa captura do desejo coletivo, pelo capital, contribui para a manu-
tenção das relações de poder instituído na contemporaneidade. Sendo assim é imperativo 
pensarmos a relação entre o capital e nossos desejos e de que forma essa relação pode 
estabelecer a permanência desses processos instituídos ou a mudança dessa relação.

Coaptação da criatividade pelo capital

Nessa nova relação entre capital e subjetividade é o consumo das formas de vida, mais do 
que de bens materiais, que sustenta a promessa de uma vida feliz. Na economia contem-
porânea, a dimensão cultural e cognitiva da produção ganha maior importância e o valor 
de um produto passa a ser determinado não só pelos custos de produção, mas também por 
uma série de valores subjetivos agregados a ele.
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Atualmente vivemos o capitalismo que é chamado cognitivo ou cultural, que se alimenta 
justamente da criação e dos produtos estéticos, portanto, neste contexto, exercer a criativi-
dade pode ser mais do que simplesmente criar e produzir, pode ser um ato político.
Nesse contexto a produção de subjetividade ganha lugar privilegiado na produção de va-
lor. Sendo assim as forças de desejo, de criação e de ação são instrumentalizadas como 
principal fonte de extração de mais-valia no lugar da força mecânica do trabalho.
O novo capitalismo ficou definido como sendo do tipo cognitivo, em que o trabalho de 
produção material, mensurável em unidades de produto por unidade de tempo, é subs-
tituído pelo trabalho dito imaterial, ao qual os padrões de medida clássicos não são mais 
aplicáveis.
Nesta colocação, vale ressaltar o que se entende por trabalho imaterial. Segundo Cocco, 
trabalho imaterial é aquele em que as atividades que geram valor são cognitivas, comuni-
cativas, linguísticas e afetivas, formando essa “alma” que o capital precisa fazer baixar no 
chão de fábrica (Cocco, 2014, p. 17). Portanto, trabalho imaterial é um trabalho vivo com 
produção concreta de sentido, que qualifica o processo e cria valorização dos bens.
Segundo Mayer (2015) esse processo de “cognitivização” da economia é irreversível, pois 
os saberes deixam de ser meros “recursos produtivos”, para ganhar centralidade na produ-
ção capitalista contemporânea de tal maneira que o conhecimento cada vez mais constitui 
o cerne das relações sociais, em termos tanto de controle capitalista, como de resistência 
referente ao trabalho vivo (Mayer, 2015, p. 68).
No entanto, como garante Szaniecki (2014), reconhecer que estamos num contexto de 
capitalismo imaterial “não significa que somos todos intelectuais ou criadores-criativos – 
artistas-designers – mas que todos desenvolvemos atividades híbridas de trabalho e ação-
livre que possuem aspectos intelectuais, criativos e cooperativos” (Szaniecki, 2014), sendo 
inegável que a extração de mais valia na atualidade não se furta de todos esses aspectos. 
Desse modo, a dimensão da subjetividade, é o terreno onde acontece a exploração e a 
libertação, ou seja, assim como a crise é ambígua o capitalismo cognitivo também o é na 
medida que ele explora justamente o meio que possui maior potencialidade de resistência 
a ele, pois a subjetividade revela-se como terreno fundamental da luta emancipatória.
O principal artifício do capitalismo cognitivo é coapitar ações criativas, o que insere o 
design nesse contexto, pois é uma atividade criativa capaz de adaptar ou mediar elementos 
que compõem uma estrutura social, como por exemplo, a cultura, a economia e a política, 
além de se estender para as esferas públicas e coletivas dos modos de viver na e da cidade 
na medida que o design está presente nas relações sociais incluídas nesse cenário.
Acredita-se que seja necessária a incorporação de outras maneiras de lidar com o design. 
Meios que viabilizem novos princípios para a consolidação da produção de um campo ex-
pandido do Design, para além do tecnicismo e do mercado de produção em massa, e por 
que não dizer, resistências ao capitalismo cognitivo baseado em micropolíticas que en-
corajem um desenvolvimento contaminado pelo cotidiano e pelas forças criativas locais, 
com a existência de um design engajado politicamente e socialmente (Manzini, 2008).
Diante desse campo social e político, o design se revela estratégico, por ser capaz de tran-
sitar entre diversas questões envolvidas na busca de soluções adequadas para as demandas 
sociais. Em suma, o design é capaz de colocar em ação forças criativas locais promissoras, 
contribuindo para efetivas mudanças sistêmicas (Manzini, 2008). As forças criativas lo-
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cais, podem ser vistas como micropolíticas que têm como base as mais diversas formas 
de criatividade, conhecimento e capacidades organizacionais. Elas acontecem de modo 
aberto e flexível com o objetivo de romper com os padrões instituídos e proporcionam 
mudanças no comportamentos e modos de pensar. Essas práticas de design tem levado 
comunidades a se fortalecer e o uso de ferramentas do design têm potencializado essas 
iniciativas. Isso torna-se importante, pois são essas forças criativas locais que sustentam 
as micropolíticas de resistências ao capitalismo cognitivo vigente na contemporaneidade.
Perceber e compreender micropolíticas geradas por meio do design rompe paradigmas 
produtivos, de consumo e rumam em direção a um design que explora de forma susten-
tável os recursos e os materiais naturais disponíveis, que busca novos aspectos produtivos 
e valoriza a diversidade simbólica e cultural. Com isso têm-se promovido uma revolução 
social e ambiental, criando micro economias focadas em bairros ou pequenas cidades a 
partir dos recursos materiais e humanos disponíveis. A transformação está acontecendo: 
novos produtos, novos valores, novos cenários, onde o conceito do projeto abrange a inte-
ração entre a sociedade, a produção, as demandas reais e o desenvolvimento local.
Assim, pensar uma produção de design voltada para o social coloca o design como um 
dos eixos centrais das transformações subjetivas, podendo ser uma das ações políticas para 
produzir uma mudança social efetiva, que perpassa pela busca de uma nova forma de pro-
dução ou uma alternativa ao capitalismo, mais inclusiva, participativa e de coprodução.

Papel social do design

Dizer que o design não possui um viés político é no mínimo uma afirmação infundada, 
pois desde o seu surgimento ele permeia as relações dos indivíduos na sociedade. Desde 
o seu início na Deutscher Werkbund1 o teor político já estava presente nos vultos do fun-
cionalismo precoce, pois era visto com um atuação que ajudaria a superar os conflitos de 
classe.
Esse pensamento vindo do discurso marxista era percebido, também, na compreensão de 
Walter Gropius enquanto diretor da Bauhaus. Gropius levava consigo a ideia de que a pro-
dução industrial seria capaz de executar artefatos que habitariam a casa de todos, numa 
visão de redução da diferença de classes. Esse viés político e social do design acabou se dis-
tanciando um pouco da prática do mesmo e por consequência do fechamento da Bauhaus 
pelos Nazistas e pela introdução do pensamento do design como um ciência pura.
Além desses aspectos citados de aproximação do design com os campos social e o político, 
diferentes autores trataram da função social do design e de sua influencia na transfor-
mação social. Gert Selle (1973) se apoiou na Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, para 
discutir uma ação afirmativa para o Design, envolvendo ideologia e utopia. Tomás Mal-
donado (1972) observou a degradação ambiental causada pela sociedade industrial de 
consumo e tratou da esperança projetual, da necessidade do designer agir com autonomia 
e consciência social.
Bonsiepe (1978, 1986 e 2006) desde a década de 70, tem observado os problemas da de-
pendência tecnológica e industrial dos países em desenvolvimento frente aos países desen-
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volvidos e tem discutido a relação entre design e democracia no sentido de se buscar uma 
autonomia no projeto de design. Frascara (2000) destacou a importância da aproximação 
do campo do design com o campo das ciências sociais no desenvolvimento de projetos 
mais orientados a benefícios sociais que a interesses comerciais.
Manzini (2008) tem discutido a importância da sustentabilidade no desenvolvimento de 
projetos de design e vem apontando o potencial da inovação social, de novas organizações 
sociais baseadas em redes de colaboração, como um caminho para a mudança do paradig-
ma vigente da produção industrial. Além de recentemente tratar também do pensamento 
da aproximação do design com práticas democráticas.
Essas abordagens teóricas tratam de articulações que ampliam e aprofundam o que se 
entende por “projeto” assim como o papel do designer na universidade, na cidade e na 
sociedade como um todo.
Portanto, o design sempre esteve atrelado a questões sociais e políticas. Atualmente o de-
sign tem sido cada vez mais associado à resolução de problemas complexos, dentre eles os 
pertencentes, principalmente, ao âmbito social. Ultrapassando as fronteiras tradicionais 
do projeto orientado ao produto, as teorias e práticas do design têm percorrido novas es-
feras projetuais, em busca de outros modelos de atuação com foco na melhoria dos fatores 
humanos, ambientais e econômicos. Esses múltiplos fatores tornam o design uma tarefa 
complexa, pois envolvem questões que vão além do simples ato de projetar e suas inter-
relações condicionam e redefinem constantemente a maneira de fazer design (Cardoso, 
2012).
Essa característica transformadora e flexível do design reflete o entendimento de que os 
campos de conhecimento fundadores da sua prática mudam de acordo com a natureza do 
problema tratado. Desse modo, fica evidenciado o desafio de estabelecer novos paradig-
mas para a criação e utilização de conhecimentos de design que sejam mais democráticos 
e que abarquem a complexidade da contemporaneidade.

Design politico

Os aspecto político não deve ser visto apenas como bandeira, tema, ou impacto social 
direto das práticas de design, mas interferir de maneira intrínseca nos processos internos 
do design (DiSalvo, 2012). O processo de design pode ganhar viés político se deixarmos 
apenas de enxergá-los como resoluções de problemas pontuais para pensarmos suas ações 
e formulações internas e suas forma de produção como possibilidades de ação política.
Benjamin (1994) considera ser fundamental pensarmos os meios de produção na consti-
tuição de uma forma política. Assim como já dito anteriormente os meios de produção e 
de criação, no momento atual, foram coaptados pelo capitalismo cognitivo, que por sua vez 
valoriza o pensamento e a produção vinda da subjetividade e criatividade dos indivíduos.
Nesse sentido podemos dizer que os meios de produção, hoje, não estão mais só nas fábri-
ca mas envolvem, também ou principalmente, o pensamento que se desenvolve no mo-
mento de concepção dos produtos. Ou seja, os indivíduos passam a ter centralidade na 
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produção, e consequentemente, sua produção torna-se política, uma vez, que a prática 
política só é possível no embate entre o sujeito e o que está diante dele.
A constituição de um pensamento sobre o papel social e político do design abre espaço 
para a intervenção e mudanças pelos sujeitos para a construção de um design politico, este 
por sua vez, só é possível quando acontece uma desnaturalização do sensível.
Segundo Portinari e Nogueira (2016), o design possui a vocação e a capacidade de cons-
truir múltiplas possibilidades de futuro desejáveis. No entanto, a prototipação desses futu-
ros possíveis precisa ser feita no mundo e não além dele. Ou seja mundos futuros dentro 
do mundo existente, que apontam uma ideia de realidade baseada no dissenso onde o 
presente é atravessado por possíveis futuros. Muitos projetos de design, principalmente, 
denominados sociais são construídos a partir da utopia de uma ação política do design 
porém na realidade são coaptados e reproduzem os mesmos mecanismos de dominação 
presentes nos processos instituídos do capital. Ainda é inviável (ou talvez nunca seja pos-
sível) verificar, pelo viés qualitativo, o nível de mudança social por meio de ações políticas 
de design, uma vez que essas, acontecem nas subjetividades como micropolíticas.
As ações micropolíticas ainda agem de forma lenta, porém podem sim produzir mudan-
ças no nível macropolítico.
O caráter político se conecta com o design, pois, é por meio de suas ferramentas e estraté-
gias e interação com os indivíduos de uma comunidade ou beneficiários do projeto que as 
projeções de visualidades e espacialidades dos modos de vida são construídas.
Acreditamos que uma ação desejável de design que ainda está no nível micropolítico, mas 
que pode vir a dar resultados macropolíticos, é o processo democrático do design. São 
práticas construídas com base na teoria democrática – participação, igualdade, legitimi-
dade, autogoverno, dissenso e liberdades – perpassando pela compreensão das formas de 
expressão contemporâneas, pela produção dos afetos e subjetividades, de como os dissen-
sos se manifestam, e de como os indivíduos podem ocupar a cena pública, construindo 
assim politica na prática e no dia a dia.

Design como democracia: uma forma de biopolítica

Hardt e Negri (2001) conceituam biopolítica em seu livro Império como sendo a resistên-
cia ao biopoder, que é a forma de poder que regula a vida social e que na forma atual de 
capitalismo que vivemos torna-se função integral e vital.
O biopoder se refere a uma situação na qual o que está em jogo no poder é a produção e 
a reprodução da própria vida. Nesse sentido, a biopolítica deixa de ser prioritariamente a 
perspectiva do poder e de sua racionalidade, tendo por objetivo passivo o corpo da popu-
lação, e suas condições de reprodução.
A noção de vida passa a significar uma virtualidade molecular da multidão, energia orgâni-
ca, desejo, poder de afetar e ser afetado. Ou seja, inclui a sinergia coletiva, a cooperação social 
e subjetiva no contexto de produção material e imaterial contemporânea, o intelecto geral.
A partir daí, biopolítica não significa mais poder sobre a vida, mas antes a potência da 
vida (Pelbart, 2011, p. 134). “A Biopolítica não mais como o poder sobre a vida, mas como 
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potência de vida” (Peter, 2011, p. 25). Pois há sempre uma força em resposta: se há domi-
nação, há também a insubordinação.
O desenvolvimento de formas democráticas do design podem ser vistas como um meio 
pelo qual o viés político do design deve aparecer. No entanto é preciso ter um pensamento 
crítico sobre o processo democrático. De qual democracia estamos falando? Qual modelo 
democrático permite ao design projetar afetos e multiplicidade de sentidos na construção 
de futuros possíveis?
Na busca por um modelo democrático que abarque essas questões utilizaremos a teoria 
política de Chantal Mouffe, que tem como principal característica, a não negação da parte 
crítica à democracia. Isto constrói a ideia do modelo agonístico, baseado na aceitação do 
dissenso dentro do processo democrático. Segundo Mouffe (2005) o dissenso é parte im-
portante do processo democrático. A autora, busca entender o dissenso como adversários 
e não inimigos. Nesse sentido o intuito não é eliminar as paixões da esfera pública de 
modo a ter um consenso racional de igualdade, mas mobilizar essas paixões em prol de 
desígnios democráticos.

De acordo com a abordagem deliberativa, quanto mais democrática uma so-
ciedade, menos o poder será constitutivo das relações sociais. Se aceitarmos, 
contudo, que as relações de poder são constitutivas do social, então a questão 
principal para a política democrática não é como eliminar o poder, mas como 
constituir formas de poder mais compatíveis com valores democráticos (Mou-
ffe, 2005, p. 19).

Compreender a natureza constitutiva do poder implica abandonar o ideal de uma socie-
dade democrática como a realização de perfeitas harmonia ou transparência. Para enten-
dermos como o pluralismo do processo agonístico e as relações de poder formam o social, 
a autora, propõe uma distinção entre “política” e “o político”.
A primeira seria um conjunto de prática, discursos, instituições que buscam estabelecer 
uma ordem a coexistência humana, ou seja, seriam as estruturas que garantem a gover-
namentalidade2. Já a segunda, seria o antagonismo inerente as relações humanas que des-
pertam diferentes tipos de relações sociais, ou seja, condição da sociedade, em constante 
oposição e debate que se materializa em atos de resistência e confronto. O político diz 
respeito à capacidade de tomar decisões em um meio muitas vezes conflituoso mas sem-
pre aberto ao pluralismo.
Por meio dessas distinções criada por Mouffe (2005) que DiSalvo (2012) cria a diferencia-
ção entre “Design para a Política”, aquele envolvido com questões que envolvem os modos 
de governamentalidade, e “Design Político”, cujo objetivo é o de criar o dissenso, ou seja, 
a prática politica permeia os processos intrínsecos do design e não aparece apenas como 
uma bandeira.
Diante dessa análise podemos distinguir também o design que é usado como ferramenta 
pelos políticos e aquele que tem um caráter mais democrático e plural, que suas práticas 
geram constante reformulação gera mundos mais justos e inclusivos.
Portanto, é possível criarmos um paralelo e convergência do modelo agonístico de de-
mocracia com o desenvolvimento de um Design Político e uma prática do Design como 
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Democracia. Sendo o Design político uma forma de posicionamento do design onde a po-
tencia política estaria em se colocar diante das questões que lhe são apresentadas, de forma 
a sempre deixar um espaço para que as subjetividades dos sujeitos possam ser produzidas 
no contato com aquilo que estiver diante dele.
O Design como Democracia pode ser visto como uma ato político do design na prática 
de ações, mecanismos e ferramentas para a criação desse espaço de experimentação das 
subjetividades dos sujeitos. Um exemplo disso, seriam ações de design participativo e co-
design que incluem as pessoas nos processos decisórios, de criação e gestão do processo 
de desenvolvimento de propostas para a resolução de problemas vindas do design, em 
conjunto com comunidades, visando a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
As práticas de Design como democracia estão ligadas as rupturas dos paradigmas produ-
tivos e de consumo e rumam em direção a um design que explora de forma sustentável os 
recursos e os materiais naturais disponíveis, que busca novos aspectos produtivos e valo-
riza a diversidade simbólica e cultural. Ou seja são práticas que criam o dissenso e agem 
com micropolíticas de forma biopolítica.
O consenso vem a partir de uma transformação no pensamento de inclusão das minorias 
na participação política, paralelamente ao design. Práticas mais democráticas permitem 
a criação de novos produtos, novos valores, novos cenários, onde o conceito do projeto 
abrange a interação entre a sociedade, a produção, as demandas reais e o desenvolvimento 
local.

Considerações

O debate sobre a democracia e sua qualidade tem acontecido em um momento em que a 
representação política tradicional esta em cheque. Vivemos um tempo de emergência para 
a solução de problemas estruturais e estruturantes, onde a crise dos processos instituídos 
pelo capital surgem não só para anunciar o “final dos tempos” ou “fim do mundo”, mas 
como uma possibilidade de desestabilizarmos estes mesmo processos instituídos e criar 
movimentos de transformação, micropolíticas, que irão modificar as formas de ser, viver 
e habitar o mundo.
Neste cenário complexo o design se revela estratégico, por ser capaz de transitar por di-
versas questões envolvidas na busca de soluções adequadas para as demandas sociais. No 
entanto é preciso fortalecermos o pensamento sobre o papel social e político do design 
garantir que possamos projetar formas efetivas de construção da subjetividade de atuação 
politica e social e não simplesmente ações que carregam consigo apenas o rotulo de sociais 
e politicas. É preciso criar estratégias que permitam que o design seja um agente de cons-
tituinte de espaços de subjetividades ativas para a solução desses problemas complexos e 
futuros possíveis e desejáveis.
A criação desses dispositivos perpassa pelo caráter democrático do design, ou seja, formas 
de ação que possibilitem de fato a horizontalidade na tomada de decisão, a reconfiguração 
do lugar de poder e maneiras democráticas de projetar. Nesse sentido, apresentamos o 
modelo democrático agonístico de Chantal Mouffe que nos mostra ser possível vislum-
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brar uma ordem democrática, mesmo assumindo a não erradicabilidade do antagonismo, 
ou seja, é possível mantermos práticas democráticas mesmo diante dos dissensos.
Dissenso este que é inerente ao pensamento do Design Político e coloca as práticas demo-
cráticas de design como micropolíticas em relação ao capitalismo cognitivo. Dessa forma 
o design age de forma biopolítica, ou seja, cria mecanismos de resistências aos processos 
instituídos.

Notas

1. Associação alemã de artesãos.
2. Conceito inventado pelo filósofo Michel Foucault para analisar genealogicamente 
como ocorreram os processos históricos que transformaram a questão política da sobe-
rania real em governo estatal na modernidade. Sendo mais específico, é possível designar 
três coisas por governamentalidade (Candiotto, 2010).
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Resumen: Este artículo tiene como objetivo crear futuros posibles para el diseño a partir 
de la comprensión de la coyuntura actual de la crisis que vivimos y del fortalecimiento del 
papel social y político del mismo. Las prácticas de diseño que presentan sesgo político y 
social pueden ser vistas como disecciones micropolíticas ante el poder instituido del ca-
pital, siendo por lo tanto posible crear un campo de resistencia biopolítica por medio del 
diseño. Para ello, se hace necesario entender los engendramentos existentes en el proceso 
de la crisis y comprender cómo la acción del capitalismo cognitivo interfiere directamente 
en las acciones creativas. Además de entender cómo podemos fortalecer el sesgo político 
y social del diseño y crear una imaginación viva (común) de resistencia a la crisis. Como 
una apuesta, creemos que acciones más democráticas de hacer diseño sean un horizonte 
posible, para el fortalecimiento de lo común y de una resistencia al capitalismo cognitivo.

Palabras clave: Diseño político - Micropoliticas - Biopolitica.

Abstract: This article aims to create possible futures for design from the understanding of 
the current conjuncture of the crisis that we live and the strengthening of the social and 
political role of design. Design practices that present political and social bias can be seen 
as micro-political dissent before the established power of capital, and it is therefore pos-
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sible to create a field of biopolitical resistance through design. Therefore, it is necessary to 
understand the generalizations in the crisis process and to understand how the action of 
cognitive capitalism directly interferes with creative actions. Also understand how we can 
strengthen the political and social bias of design and create a living (common) imagina-
tion of resistance to crisis. Like a bet, we believe that more democratic actions to design 
are a possible horizon, for the strengthening of the common and a resistance to cognitive 
capitalism.

Keywords: Political Design - Micropolitics - Biopolitics. 

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumo: Examina-se como o infográfico se beneficia do avanço tecnológico no processo 
de comunicação e inclusão das minorias. O objetivo é analisar algumas peças infográfi-
cas produzidas no Brasil, Argentina e México para detectar as suas funcionalidades como 
ferramenta tecnológica que se apoia na complementaridade entre verbal e visual para 
transmitir informações. A evolução dos infográficos no Brasil tem colocado o país na van-
guarda da produção na América Latina, extrapolando o uso inicial em jornais e revistas 
para abarcar economia, marketing, esportes, saúde, ensino, aprendizagem e incentivar as 
relações pessoais. Discutem-se as regras éticas para apresentação de infográficos e de que 
maneira as ferramentas online têm colaborado para que leigos no assunto possam se en-
volver na produção. Ao incorporar vídeos, aúdios, interatividade, hipertextos, realidade 
aumentada e outras tecnologias, o infográfico assume sua multimidialidade e abre cami-
nho para possíveis novas mudanças no processo de comunicação. 

Palavras chave: infográfico - inclusão - ferramenta de comunicação.

[Resumos em espanhol e inglês na página 63]
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Introdução

O desenvolvimento científico, os novos saberes acumulados com o passar dos anos, os 
novos produtos que constantemente beneficiam a população fazem parte do processo do 
surgimento de novas tecnologias, que trazem mudanças profundas na sociedade.
A chegada dessas tecnologias produz um confronto entre a linguagem escrita e outras 
linguagens. Embora qualquer sistema utilizado como um meio de comunicação entre as 
pessoas possa ser considerado como uma linguagem, c cada uma difere em suas habilita-
ções para expressar conceitos com precisão e com flexibilidade. 
Jenkins (2009, p. 29) explica esse processo denominando-o de cultura de convergência, 
“onde as velhas e novas mídias colidem, onde mídia corporativa e mídia alternativa se cru-
zam, onde o produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras impre-
visíveis”. São múltiplas plataformas de mídia gerando e divulgado conteúdos, cooperando 
entre si, incentivando o comportamento migratório do consumidor, que sempre está em 
busca de novas experiências de entretenimento.
Kanno (2013), é acrescentando informação visual e criando uma alternativa à narrativa 
convencional, em especial nas mídias impressas, que a infografia está avançando, cola-
borando para um jornalismo mais visual para atender aos consumidores de informação. 
Desde 1975 até os dias atuais, o computador vem abrindo novas fronteiras no jornalismo 
visual.
Assim, o infográfico tem extrapolado o seu uso inicial em jornais e revistas, passando a ser 
um recurso de comunicação empregado atualmente em diversas áreas, como educação, 
saúde, economia, marketing, entre outros. Pesquisas recentes mostram que a indissociabi-
lidade entre e imagem e texto reforça quão benéfica para ambos é essa mistura na infogra-
fia em meio digital, valorizando a visualidade em articulação com as áreas do bilinguismo 
(educação, cultura e identidade surda) e da ergonomia (bem-estar dos usuários dos pro-
jetos). Pela combinação das linguagens verbal e não verbal, o infográfico constitui-se num 
sistema híbrido, multimodal. Também se verifica que, na América do Sul, países como a 
Argentina e o Brasil se destacam no cenário mundial da produção infográfica. 

Relação entre o verbal e o visual

Para Pettersson (2012) o design da informação aborda esta relação entre o verbal e o visual 
na comunicação, com base na cooperação entre pessoas com competências e experiências 
prévias bem diferentes. Embora sua origem seja o design gráfico, a educação e o ensino, 
contempla também a apresentação clara e a interpretação fácil da informação.
Ainda de acordo com Pettersson (2012), as duas principais partes do design da informa-
ção e os dois principais componentes da mensagem são a infologia e a infografia, como se 
fossem duas faces de uma moeda. A infologia corresponde à parte teórica do design da in-
formação e pode ser compreendida como a ciência da apresentação verbal, visual e a inter-
pretação das mensagens. Já infografia está relacionada à prática do design da informação, 
com a execução de combinações estruturadas de palavras, imagens e design gráfico. “Um 
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designer de mensagens precisa ter boas ferramentas compreensíveis por escrito, textos 
claros, tipografia consistente e layout que ajudará a captar atenção, percepção, interpreta-
ção, entendimento e aprendizado pelo receptor” (Pettersson, 2012, p. 38, tradução livre1).
Para Tufte (2005) –um dos precursores do conceito de visualização de dados–, o design de 
informações tem como tarefa principal enriquecer as exibições de informações e gráficos 
estatísticos, em geral realizadas em papel bidimensional e na tela do computador, com 
mapas de alta qualidade, detalhes diversos e abundantes, várias camadas de leitura combi-
nadas com uma visão geral, e dados rigorosos de pesquisas de engenharia. Trata-se de “um 
progresso de métodos que melhora a densidade, a complexidade, dimensionalidade e, por 
vezes, a beleza” (Tufte, 2002, p. 33, tradução livre2).
O autor defende que o tratamento visual de dados influencia a maneira como as pessoas 
compreendem o mundo. Por isso as análises visuais devem sempre trazer comparações, 
tornando possível codificar a maior quantidade de dados possíveis usando a menor quan-
tidade de recursos visuais e de espaço.

Brasil e Argentina: o avanço do infográfico 

Uma vez que o infográfico contempla palavras e imagens que se complementam, um es-
quema bastante usual nas construções gráficas, o seu surgimento torna-se bastante im-
preciso (Moraes, 2013). No entanto, tratando-se do seu uso no jornalismo impresso, para 
tornar mais clara ao público uma informação, os anos 1980 são uma referência. Toda a 
produção anterior a esta época recebeu denominações diferentes, como mapa, gráfico de 
curva, gráfico de barra, perspectiva expandida.
Os infográficos se tornaram populares a partir da década de 80 do século XX, quando o 
USA Today apostou editorialmente no uso de textos curtos, formas inovadoras de cores, 
produção de mapas, gráficos, infográficos e outros recursos semelhantes. Os avanços tec-
nológicos também contribuíram para essas mudanças (Teixeira, 2010).
Nos jornais e revistas daquela época havia dois sistemas definidos: a linguagem verbal (os 
textos) e a não verbal (além do design, as fotografias e as ilustrações). Na interpretação de 
Moraes (2013), os infográficos apareceram exatamente neste contexto de mudanças: “Os 
infográficos representariam uma transição por se constituírem em sistemas híbridos, mul-
timodais, que congregam ao mesmo tempo texto e imagem, linguagem verbal e não verbal 
numa relação em que se complementam mutuamente” (Moraes, 2013, p. 17). 
A infografia deu origem a um novo tipo de discurso, que mescla texto e ilustração em uma 
unidade de espaço autossuficiente em sua capacidade de informar (Colle, 1998). Portanto, 
a informação contida de forma resumida num infográfico deve ser suficiente para que o 
leitor não recorra a um outro texto em busca de mais explicações. Há uma complementa-
ção entre as linguagens verbal e visual.
Os jornais espanhóis contribuíram para disseminar as reformas gráficas e editoriais –que 
contemplavam a infografia– na década de 1990. Moraes (2013) aponta que a Espanha 
trouxe novas referências e tendências, através dos trabalhos de Mario Tascón para o diário 
El Mundo e depois Jaime Serra, no jornal argentino Clarín. A diferença entre ambos é que 



Cuaderno 121  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 53-63  ISSN 1668-022756

Lopes Domiciano | Pires Nogueira Valente A Infografia como ferramenta (...)

Tascón baseava seus gráficos em desenhos vetoriais, enquanto Serra misturava desenhos 
vetoriais ou feitos à mão a produção fotográficas.
Os infográficos passaram então a ganhar versões digitais, não sem antes terem os info-
gráficos impressos sido beneficiados por recursos mais sofisticados, como representação 
em três dimensões (3D) e a combinação com desenhos feitos à mão em um determinado 
número de páginas, numa única peça, os chamados megainfográficos.
Na década de 1980 as revistas passaram por profundas reformulações gráficas e editoriais, 
inclusive com consultorias de profissionais internacionais. A impressão passou a ser em 
cores, com os usos de infográficos e de novas tecnologias de editoração. “No que se refere 
à infografia, não se pode negar a importância da editora Abril no processo de implantação 
e desenvolvimento desse tipo de design no Brasil” (Moraes, 2013, p. 61).
Para enfrentar a influência da TV, os jornais que conseguiram permanecer no mercado 
também passaram por processos de reformulação, como a Folha de São Paulo (1984) – 
que lançou o Projeto Folha, com profundas mudanças editoriais e gráficas.
Embora a editora Abril tenha recebido vários prêmios de infografia e design editorial com 
as reformulações implantadas, Moraes (2013) destaca que a grande contribuição da Abril 
foi a revista Superinteressante, que desde a sua criação, em 1987, privilegia os infográficos 
nas suas matérias, que passam por várias áreas do conhecimento.
As notícias mais “infografáveis” (Alonso, 1998, tradução livre3), preferidas pelos leitores, 
são as de interesse geral com abundância de dados, passíveis de serem transformadas em 
linguagem visual. Quando não há fotos suficientes, a infografia então ganha destaque.
Considerando a credibilidade uma das bases do jornalismo, os editores devem se basear 
em fatos corretos tanto para produzir os gráficos quanto textos e vídeos. Segundo Cairo e 
Giner (2011), na morte de Osama Bin Laden, algumas publicações mostraram como fatos 
o que era ficção, com muito sensacionalismo e poucos detalhes, como num show. Por isso, 
eles lançaram um manifesto, endossado até maio de 2011 por 58 profissionais de 22 países 
(Figura 1). 

O uso de infográficos

A infografia tem ganhado cada vez mais espaço como ferramenta de comunicação e avan-
çado para os formatos digitais. Podemos encontrar infográficos em áreas que jamais pen-
saríamos. Colle (2004) identifica que, além do jornalismo, outras áreas de aplicação do 
infográfico podem ser: manuais de instrução, que informam sobre procedimentos a serem 
realizados, partes de um produto e os cuidados na sua utilização; boletins de empresas, 
com informes anuais para diretores, sócios e acionistas; pedagógicos, que são parecidos 
com os manuais, mas cumprem melhor uma função educativa; e até publicitários, para 
divulgar empresas e seus produtos comercializáveis. 
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Ferramenta para traduzir a economia

O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) lançou um portal para mostrar aos inter-
nautas, através de infográficos, a importância da educação financeira, com assuntos como 
o consumo consciente, o planejamento doméstico, o uso do crédito, as instruções aos 
filhos sobre finanças e uma relação saudável com o dinheiro. A economia é traduzida em 
informações visuais não somente para atrair o internauta, mas para que –através de uma 
nova linguagem– seja mais fácil para o consumidor entender a importância de cuidar bem 
do seu orçamento e também assimilar os princípios para uma administração eficiente. 
Quem compra um carro, por exemplo, deve estar atento a outras despesas (Figura 2).

Figura 1. Infográfico 
sobre o manifesto de 
Cairo e Giner sobre as 
regras básicas e éticas 
para a apresentação 
de infográficos. Fonte: 
Domiciano (2017, p. 87), 
baseado em Cairo;Ginner, 
2011, tradução livre4.
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Revista Zupi 

A revista Zupi5 (2013), por exemplo, lançou uma edição especial sobre infográficos com 
os materiais enviados por alguns dos seus mais de 200 colaboradores espalhados pelo 
mundo. A capa foi produzida pela empresa norte-americana Pop Chart Lab6, assim como 
um infográfico sobre os tipos de café expresso. Essa empresa inovou ao investir em grá-
ficos visualmente atraentes, combinando conteúdo com design e combatendo o que seus 
fundadores, Patrick Mulligan e Ben Gibson, chamaram de “nítida falta de diversão” (Zupi, 
2013, p. 27).
Entre outros trabalhos selecionados para a edição número 36, de 30 de agosto de 2013, 
estão o da brasileira Mayra Magalhães (https://pin.it/1Jy9hXi). Para ela, ao permitir a vi-
sualização de dados de maneira fácil e sistemática, o infográfico deixa de ser apenas uma 
tendência para se transformar numa necessidade, especialmente pela grande quantidade 
de informações consumidas. Sobre o futuro dos infográficos na mídia, Magalhães avalia 
que os infográficos “serão aplicados, também, em nosso cotidiano, com o advento e –pos-
sivelmente– popularização de tecnologias de realidade aumentada” (Zupi, 2013, p. 14).

Uma agência de notícias infográficas 

Enquanto jornais de circulação nacional como Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, 
O Globo e outros importantes no cenário brasileiro investem de modo crescente na pro-
dução de infográficos, incentivando a criação de equipes multidisciplinares, a realidade 
em redações de jornais em cidade do interior do estado de São Paulo, por exemplo, é 

Figura 2. Infográfico sobre as despesas com carro divulgado no portal Meu Bolso feliz. O infográfico 
ganhou tal importância que pode ser facilmente encontrado em diferentes tipos de publicações, como nas 
divulgações de trabalhos artísticos ou de pesquisas científicas.
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outra. Com estrutura e capacidade de investimento reduzidas, as principais publicações 
diárias recorrem a infográficos já prontos, que tratam de assuntos gerais e de interesse da 
maior parte dos consumidores.
A Graffo se apresenta como uma agência de notícias infográficas, que foge do sistema 
tradicional de distribuição de informações, com foco em assuntos brasileiros (http://www.
forenseemercantil.com.br/2016/06/analise-informacoes_7.html). Além dos infográficos, 
também produz notícias em forma de caricaturas dos personagens do cenário nacional, 
matérias especiais sobre assuntos em evidência ou que tenham grande interesse do pú-
blico, e reportagem digital, que é a versão para internet dos infográficos impressos, com 
recursos de animação e interatividade. 
“Os infográficos são grande atrativo para a leitura das matérias. Facilitam a compreensão 
do texto e oferecem uma noção mais rápida e clara dos sujeitos, do tempo e do espaço da 
notícia” (Graffo, 2017). A empresa explica ainda os infográficos como quadros informa-
tivos com texto e ilustração que transmitem uma informação visualmente. Não só conta 
como a notícia, mas a mostra, trazendo detalhes mais relevantes e apelo visual. 
No site da Graffo, o infográfico é apresentado como vedete nas principais editorias dos 
maiores periódicos do mundo, como The New York Times, The Times, El País, Clarín, Folha 
de São Paulo, Globo e Valor. Para os veículos que não têm uma editoria específica para a 
produção os infográficos, comprar as produções prontas –de acordo com a pauta ofereci-
da diariamente– tornou-se uma opção viável. O pacote oferecido pela Graffo inclui de 10 
a 15 infográficos diários, que são editáveis, e mais uma matéria especial mensal.

Ferramenta de inclusão e saúde

Como trabalho final da disciplina sobre sexualidade, 21 estudantes de medicina do Insti-
tuto Politécnico Nacional do México foram desafiados a produzir um infográfico sobre o 
aprendizado nas pesquisas com a comunidade LGBT, sigla para lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis, transexuais ou transgêneros), conforme já publicado pelos autores em ... Os alu-
nos usaram uma ferramenta online, o Picktochart, que traz modelos prontos e que podem 
ser editados pelo usuário. 
O resultado final foi um infográfico que envolve as áreas de saúde e educação com o título 
“Processo de formação da identidade gay”, que aborda o que é homossexualidade, as eta-
pas desse processo (consciência de identidade, comparação, tolerância, aceitação, orgulho 
e, por fim, a incorporação de todos esses aspectos), dados sobre o tema no México e onde 
procurar apoio. 
Quanto às ferramentas online para a produção de infográficos, existem outras além do 
Picktochart, como Cacoo, Canva, Createlly, Easelly, Infogram, Venngage e Visme, que se 
propõem a auxiliar o usuário na transmissão de uma mensagem visual que engloba textos 
e imagens. Elas apresentam variações sobre conteúdo textual, gráficos, mapas, ícones, fo-
tos, vídeos, quantidade de modelos, design, facilidade de uso, gratuita e multimidialidade.
Dentro de um projeto de prevenção à violência e acidentes de trânsito (Organização Mun-
dial de Saúde [OMS], 2013) divulgou um relatório com dados daquele ano para incentivar 
medidas urgentes. São 6 infográficos contendo: estatísticas de acidentes em todo o mundo, 
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as consequências de dirigir alcoolizado, velocidade, o uso de capacete pelo motociclista, 
cinto de segurança e proteção para as crianças.
De acordo com um dos infográficos produzido pela OMS sobre as consequências dos 
acidentes de trânsito (who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status), morrem 
anualmente 1,24 milhões de pessoas no trânsito, principalmente na faixa etária entre 15 
e 29 anos. No entanto, a probabilidade de falecer por acidente depende do local onde o 
condutor reside. As mortes a cada 100.000 habitantes correspondem a10,3% na Europa, o 
menor índice, seguido das Américas, com 16,1%. O índice mais alto está na África, 24,3%.
Quanto aos países que têm leis que estabelecem cadeiras de segurança para as crianças, 
cinto de segurança para os adultos e o limite de álcool igual ou menor que 0,05 g/dl permi-
tido no sangue do condutor (infográfico produzido pela OMS sobre a condução sob efeito 
do álcool: who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status), praticamente toda a 
América do Sul está enquadrada nestes itens. 

Discussões

O infográfico tem colaborado para a exploração de novas potencialidades no processo 
comunicativo, ultrapassando o formato editorial convencional. Ao combinar textos e ima-
gens num processo de complementação, assume a propriedade de conduzir –no sentido 
de dar direção, transpor, comunicar– a informação até o público em geral. 
A colaboração no processo comunicativo, no entanto, não se restringe à difusão de infor-
mações importantes, mas também ao processo de ensino e aprendizagem entre pessoas 
com deficiências diversas. Os idosos, por exemplo, podem ser orientados à prática de ati-
vidade físicas através de peças infográficas que os estimulem visualmente e contenham in-
formações esportivas curtas e diretas. As crianças podem ser despertadas logo que entram 
na escola a entender as informações através de associações visuais, pelo uso de do uso de 
cores, imagens e textos. Inclusive, intervenções criativas quando direcionadas às minorias 
podem ajudar na inclusão social, facilitando a comunicação com e entre essas pessoas. 
Entre elas estão os surdos e mudos, que passam a ter a possibilidade de acesso ao mundo 
material ou virtual que os rodeia. Outro aspecto é na prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis, seja qual for a opção sexual do usuário de infográfico. 
Nota-se ainda que o infográfico tem contribuído para a divulgação científica de uma for-
ma efetiva, com sua utilização crescente em publicações, como na revista Pesquisa Fapesp, 
e impulsionando até a criação de agências, sejam elas de propaganda e marketing ou de 
notícias, que exploram os infográficos.
Outra tendência observada refere-se ao surgimento de várias ferramentas online para a 
elaboração de infográficos, como o Picktochart, que foi escolhido pelos estudantes de me-
dicina no México para transmitir as informações sobre como se forma a identidade gay. 
Nessas ferramentas é possível utilizar modelos já prontos, a maioria disponibilizados por 
outros usuários, que permitem modificações. Embora, nesses casos, a originalidade se des-
vaneça, ganha-se em outros aspectos, como variedade de opções e agilidade. 
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Conclusões

Fica evidente que o infográfico colabora para uma comunicação mais visual, sempre com 
a finalidade de informar e tornar mais claro o entendimento da realidade apresentada ao 
usuário. Ao permear áreas diversas do processo de comunicação, ultrapassando o jornalis-
mo, torna-se, entre outras, uma versátil ferramenta educacional, em programas voltados 
para a área da saúde, no marketing, na inclusão das minorias, na divulgação esportiva, 
onde têm sido largamente aproveitado, como ocorreu nos Jogos Olímpicos do Rio de 
Janeiro, em 2016.
Além disso, o caminho dessa ferramenta tecnológica rumo à multimidialidade é irrever-
sível, transpondo as peças estáticas para a exploração de vídeos, áudios, interatividade, hi-
pertexto, realidade aumentada e a inserção de tecnologias já existentes e outras que ainda 
estão em processo de desenvolvimento. 
É importante ressaltar, por fim, que após a troca de experiências entre profissionais bra-
sileiros e expoentes da Espanha e dos Estados Unidos –através de cursos que foram ofe-
recidos na década de 80 e anos seguintes–, a infografia brasileira passou a ganhar vários 
prêmios no Exterior e continua evoluindo.
Com esse crescimento do uso de infográficos tem mudado o perfil dos profissionais que 
atuam diretamente na sua produção, exigindo também que as universidades ofereçam 
disciplinas específicas dedicadas a esta área. 
Portanto, o avanço tecnológico arrasta com ele mudanças profundas na forma do ser hu-
mano se comunicar e encaminha a infografia para um vasto horizonte a ser explorado.

Notas

1. Therefore a designer of messagens needs to have good skills in writing comprehen-
sible, clear and consistente texts, in creating clear illustrations, and in creating a clear, 
transparente typography and layout that will aid attention, perception, interpretations, 
understanding and learning for the intended receiver (Pettersson, 2012, p. 38).
2. ...a progress of methods for enhancing density, complexity, dimensionality, and even 
sometimes beauty (Tufte, 2005, p. 33).
3. Infografiables (Alonso, 1998).
4. An infographic is, by definition, a visual display of facts and data. Therefore, no info-
graphic can be produced in the absence of reliable information; 2. No infographic should 
include elements that are not based on known facts and available evidence; 3. No info-
graphic should be presented as being factual when it is fictional or based on unverified 
assumptions; 4. No infographic should be published without crediting its source(s) of 
information; 5. Information graphics professionals should refuse to produce any visual 
presentation that includes imaginary components designed to make it more “appealing” 
or “spectacular”. Editors must refrain from asking for graphics that don’t stick to avail-
able evidence; 6. Infographics are neither illustrations nor “art”. Infographics are visual 
journalism and must be governed by the same ethical standards that apply to other areas 
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of the profession” (Cairo).
5. A revista Zupi foi criada em 2001 para promover artistas do Brasil e do mundo, com 
curadoria de Allan Szacher. Começou na internet –www.zupi.com.br– e depois foi para 
o papel, em inglês e português, com distribuição em mais de 22 países. A partir da Zupi 
foram criados o Pixel Show (festival de criatividade), Zupi Academy (cursos e workshops 
para cerca de 8 mil alunos no Brasil) e o Zupi Awards (premiação internacional de arte e 
criatividade) (Fonte: http://www.zupi.com.br/revista-de-arte-e-criatividade-zupi/).
6. Fundada em 2010 por Patrick Mulligan, diretor editorial, e Ben Gibson, diretor de cria-
ção, a Pop Chart Lab comercializa infográficos com uma linguagem própria, transforman-
do-os em pôsteres e camisetas. A sede da empresa fica no Brooklyn, em Nova York (ZUPI, 
2013, p. 25).
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Resumen: El texto examina cómo el avance tecnológico beneficia a las infografías en el 
proceso de comunicación e inclusión de las minorías. El objetivo es analizar algunas piezas 
infográficas producidas en Brasil, Argentina y México para detectar sus funcionalidades 
como herramienta tecnológica que se apoya en la complementariedad entre verbal y vi-
sual para transmitir informaciones. La evolución de los infográficos en Brasil ha colocado 
al país en la vanguardia de la producción en América Latina, extrapolando el uso inicial 
en periódicos y revistas para abarcar economía, marketing, deportes, salud, enseñanza, 
aprendizaje e incentivar las relaciones personales. Se discuten las reglas éticas para pre-
sentación de infografías y de qué manera las herramientas en línea han colaborado para 
que los laicos en el asunto puedan involucrarse en la producción. Al incorporar videos, 
audios, interactividad, hipertextos, realidad aumentada y otras tecnologías, la infografía 
asume su multimedialidad y abre el camino para posibles nuevos cambios en el proceso 
de comunicación.

Palabras clave: infografía - inclusión - herramienta de comunicación.

Abstract: The text examines how from technological advances benefit the infographics 
in the process of communication and inclusion of minorities. The objective is to ana-
lyze some infographic pieces produced in Brazil, Argentina and Mexico to detect their 
functionalities as a technological tool that relies on the complementarity between verbal 
and visual to transmit information. The evolution of infographics in Brazil has put the 
country at the forefront of production in Latin America, extrapolating the initial use in 
newspapers and magazines to encompass economy, marketing, sports, health, teaching, 
learning and encourage personal relationships. It discusses the ethical rules for presenta-
tion of infographics and how the online tools have collaborated so that lay people in the 
subject can get involved in the production. By incorporating videos, audios, interactivity, 
hypertexts, augmented reality and other technologies, the infographic takes on its multi-
media nature and opens the way to possible new changes in the communication process.

Keywords: infographic - inclusion - communication tool.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumo: No debate sobre design e política, o design figura em geral como instrumento da 
política. Nesse sentido, o design é subordinado a interesses alheios, sejam eles democráti-
cos ou não. Logo, para que se revele sua dimensão política mais própria, é necessária outra 
concepção de design. Neste artigo, seguindo as teorias acumuladas desde os anos 1960, o 
design é considerado um processo. Como designing, ele é praticado não apenas por desig-
ners profissionais, mas por um conjunto de agentes, com responsabilidades e capacidades 
diversas. Esses agentes convergem em torno de um problema e dão origem a uma situação 
de projeto, fundamental ao processo de design. Pelo modo como tal situação articula os 
agentes em torno da produção de um futuro comum, revela-se sua natureza eminente-
mente política. O Plano de Metas do governo brasileiro entre 1956 e 1961 apresenta um 
caso excepcional de situação de projeto, na medida em que reorganiza agentes públicos e 
privados em uma administração paralela com o intuito de efetivar o Plano. Contornando 
a oposição do status quo político e a burocracia estatal, a estratégia organizacional de Jus-
celino Kubitschek possibilita de fato o cumprimento das promessas de campanha em prol 
do desenvolvimento nacional. Por fim, o estudo desse caso sob uma perspectiva teórica 
renovada reforça a existência de um campo do saber-e-fazer do design.

Palavras chave: Teoria do design - planejamento - Teoria organizacional - Administração 
- História política - Brasil.

[Resumos em espanhol e inglês nas páginas 79-80]
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Introdução

A palavra “democracia” tem sido repetida a propósito das últimas eleições ao redor do 
mundo. Em especial, a chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos em 
2017 despertou entre intelectuais e analistas políticos a preocupação com a sobrevivência 
da ordem democrática. How Democracy Ends (Runciman, 2018), How Democracies Die 
(Levitsky & Ziblatt, 2018) e Can Democracy Survive Global Capitalism? (Kuttner, 2018) são 
alguns dos títulos que manifestam essa preocupação. Os autores alertam respectivamente 
para: o risco da vitória de líderes extremistas, capazes de subverter o processo democrá-
tico que os levou ao poder; a crescente ineficácia das atuais instituições para enfrentar as 
ameaças do século XXI (aquecimento global, disrupção tecnológica etc.); e a quebra do 
contrato social na era da globalização e da ascensão do populismo de direita. De acordo 
com essas visões, a questão da democracia não se restringe a eleições e regimentos, mas se 
conecta com os grandes desafios da humanidade.
Diante dessa ordem de problemas, os designers perguntam-se: o que o design pode fazer? As 
respostas variam: de projetos ad hoc voltados para comunidades marginalizadas à consoli-
dação em regimes democráticos de políticas públicas de incentivo à prática, à formação e 
à pesquisa em design. Mas a própria pergunta sugere uma reflexão: que “design” os desig-
ners têm em mente? Ao questionar seu papel social e político, eles especulam sobre os no-
vos meios de aplicar seus conhecimentos e suas habilidades em prol de uma determinada 
causa, seja ela a manutenção da ordem democrática, seja a preservação do meio ambiente. 
Nisso, porém, eles assemelham-se a quaisquer outros profissionais que desenvolvem uma 
consciência ética e moral. Mesmo reconhecendo a gravidade do momento histórico, sua 
pergunta circunscreve problemas de ordem social e política a problemas de classe profis-
sional. Em outras palavras, os designers pensam a própria prática em termos de meio e fi-
nalidade. Para eles, a prática é justificável se a causa final é justa. O design é “democrático” 
ou “social” se serve à causa da democracia ou da justiça social. Trata-se de uma lógica que 
procura acima de tudo legitimar a existência da classe. Não obstante, a escala e a complexi-
dade dos problemas contemporâneos ignoram divisões profissionais e não se conformam 
às competências de nenhum campo. Logo, o modo de lidar com problemas dessa natureza 
passa, entre outras coisas, pela coordenação de múltiplas capacidades.
Propomo-nos então a tratar da atividade, do designing, e não dos designers. No contexto 
do design, o que está em jogo é o poder e o modo pelo qual o projetar muda o status quo. É 
nesse sentido que procuramos identificar a natureza política da prática de projeto.

Design como ferramenta

A confusão entre problemas de ordem profissional e problemas de ordem política e so-
cial vem à tona com o livro de Victor Papanek, publicado em 1971 nos Estados Unidos: 
Design for the Real World: Human Ecology and Social Change. Segundo o autor, nada fora 
publicado até então a respeito da responsabilidade do designer (Papanek, 1985, pp. ix-
xiv). Para ele, essa responsabilidade remete ao potencial “nocivo” da profissão, dado que 



Cuaderno 121  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 65-80  ISSN 1668-0227 67

Kaizer A política das situações de projeto (...)

o design tornou-se “a mais poderosa ferramenta com a qual o homem dá forma às suas 
ferramentas e ao meio ambiente (e, por extensão, à sociedade e a si mesmo)”. Consequen-
temente, o poder atribuído ao design “demanda uma grande responsabilidade social e 
moral do designer” e demanda dos “designers engajados social e moralmente” um “maior 
entendimento das pessoas”. É em nome das pessoas, em nome das “verdadeiras necessi-
dades dos homens”, que atuam aqueles “que praticam design”. Essa concepção supõe uma 
desigualdade fundamental entre agentes sociais, na medida em que uns têm mais poder e 
responsabilidade do que outros. Nesses termos, há uma conexão direta entre uma concep-
ção do design como ferramenta e o estabelecimento de uma hierarquia social, marcada 
pela ascendência dos profissionais de projeto. Não obstante, Papanek nega essa ideia:

Todos os homens são designers. Tudo que nós fazemos, quase o tempo todo, é 
design, pois o projetar está na base de toda atividade humana. O planejamento 
e a padronização de qualquer ato na direção de um fim desejável e previsível 
constituem o processo de design. Qualquer tentativa de separar o design, de 
torná-lo algo em si, trabalha contra o fato de que o projetar é a matriz primária 
subjacente à vida1 (Papanek, 1985, p. 3).

À primeira vista parece ocorrer uma suspensão da divisão entre os designers e os outros 
agentes sociais. No entanto, considerando a generalidade da definição, dá-se outra coisa: 
a classe profissional dos designers expande-se a ponto de abarcar “todos os homens”, isto 
é, qualquer um “que pratica design”. Isso resulta da confusão entre atividade e profissão, 
resultante de uma concepção do design como ferramenta. Como tal, o design pode ser 
utilizado por qualquer um, e qualquer um que o utiliza torna-se um designer.
É fácil perceber como o argumento de Papanek adapta-se ao contexto social e político: 
“Todas as nossas ferramentas, objetos, artefatos, mecanismos de transporte ou edifícios 
têm consequências que alcançam as mais diversas áreas, como a política, a saúde, a renda 
e a biosfera” (Ibid., pp. 23-24). Em outras palavras, a relevância política e social do design 
deriva da abrangência das suas consequências. Em nenhum momento, porém, ilumina-se 
como essa ferramenta funciona. Em suma, Papanek privilegia os efeitos materiais sobre o 
modus operandi do design. O designing ele mesmo permanece obscuro.
Dando continuidade ao argumento, Tony Fry atualiza a pergunta sobre o papel social dos 
designers, dessa vez “em face do estado insustentável do mundo” (Fry, 2011, “Preface”). 
Sua resposta baseia-se igualmente na “capacidade potencial” do design de ser “um ins-
trumento da mudança” do status quo. Fry defende uma maneira de pensar sobre “design, 
projeto e política” que possa superar a atual condição de insustentabilidade. Consideran-
do que a democracia, como “política institucionalizada”, tornou-se “incapaz de garantir 
a sustentabilidade [Sustainment]”, o design torna-se, para ele, “um agente político vital”. 
Segundo Fry, a democracia “deve ser superada e substituída por uma forma superior de 
política”, pois, entre outras coisas, faltam às instituições democráticas “o noûs e a tékhnē 
apropriados”. É nesse sentido que o design e o projeto tornam-se centrais no desenvolvi-
mento de “uma nova forma do político”. A nova concepção de político, no entanto, remete 
ainda às consequências do design como ferramenta:
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Em um mundo de urbanização acelerada, pressões demográficas crescentes, 
insustentabilidade estrutural, somadas a probabilidade de maiores conflitos 
sobre os recursos naturais e uma enorme explosão de refugiados ambientais 
devido às mudanças climáticas, a relação entre o design e o político se tornará 
mais evidente e mais importante. Face a essa situação, o design deve se tornar 
aberta e proativamente político. O design tem de se tornar uma política. Para 
que o design se politize, ele tem de confrontar diretamente a política (Ibid., 
“Introduction”).

Em suma, Fry propõe que se faça um outro uso da ferramenta do design: um que confron-
te a política institucionalizada. No entanto, mesmo ausente a preocupação com a classe 
profissional2, continua a vigorar uma concepção da atividade em termos de meio e finali-
dade. A despeito do novo papel de um design “politizado”, o campo do “design” e o campo 
do “político” permanecem separados. Como ferramenta, o design torna-se “uma política” 
a depender das consequências que tem. Mas, como tal, ele pode ser igualmente “vital” ou 
“nocivo”. Em outras palavras, o design não é político em si; ele apenas tem um uso político.
No contexto latino-americano, Gui Bonsiepe é um dos principais defensores dessa tese. 
Seu argumento é de que, como disciplina que “enfoca o caráter operacional dos artefatos 
materiais e semióticos” (Bonsiepe, 2012, p. 19), o design cumpre um papel determinante 
na superação do atraso socioeconômico dos países chamados “periféricos”, entre os quais 
se inclui o Brasil. A própria divisão do mundo em Centro e Periferia deriva de uma con-
tribuição latino-americana à teoria econômica, identificada como Teoria da Dependência 
(Ibid., p. 64). Para Bonsiepe, o design praticado na Periferia tem o poder de retirar esses 
países da condição de exportadores de commodities e importadores de produtos indus-
triais (Ibid., p. 23). Em outras palavras, dentro de uma divisão internacional do trabalho, 
os “esforços locais de design” justificam-se na medida em que buscam “reforçar a autono-
mia” ou “reduzir a heteronomia” dos países periféricos.
A “redução da heteronomia” é ela mesma a definição de democracia dada pelo autor (Id., 
2011, pp. 20-21). Ela significa a “participação dos dominados, para criar um espaço de 
autodeterminação”, e integra uma concepção maior de “humanismo”, que, no caso do de-
sign, manifesta-se na “atenção […] aos excluídos, aos discriminados”. Contudo, a relação 
entre design e democracia continua a ser contingente, isto é, não necessária. Como ferra-
menta, o design pode servir igualmente bem a propósitos antidemocráticos, como lembra 
o próprio Bonsiepe:

Eu não digo que o design é sempre um instrumento de dominação. Se é usado 
como instrumento de dominação depende de interesses político-econômicos. 
Design –assim como a ciência– pode ser uma ferramenta de interesses hegemô-
nicos, mas não necessariamente é (Ibid., p. 29).

Do mesmo modo, o design não é necessariamente um instrumento de redução da hetero-
nomia. Do ponto de vista teórico, a concepção do design como ferramenta implica basica-
mente sua independência em relação à política, isto é, àquele “domínio onde os membros 
de uma sociedade discutem e decidem o tipo de sociedade em que querem viver” (Id., p. 
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37). Essa independência, porém, não equivale à “autonomia” defendida por Bonsiepe para 
os países, pois um campo autônomo ou independente significa simplesmente um campo 
que não depende dos parâmetros de outros campos para se determinar. Em outras pala-
vras, o design como “instrumento de dominação” é tão justificável quanto o design que 
procura reduzir a dominação, o que o torna essencialmente apolítico. A validade do pri-
meiro ou do segundo caso depende de “interesses político-econômicos”, vindos de outro 
lugar. Ao contrário do que parece inicialmente, a independência do campo do design em 
relação ao campo da política leva à subordinação dos designers aos interesses de outros 
agentes, pois resta-lhes o papel de executores de decisões tomadas alhures, tenham elas um 
sentido democrático ou não. A concepção instrumental do design implica afinal a instru-
mentalização daqueles “que praticam design”. Por fim, a prática do design encontra-se ela 
mesma em uma condição de heteronomia.

Design como processo

Uma relação mais íntima entre design e política exige uma outra concepção de design, não 
mais limitada à utilidade ou ao perigo das ferramentas.
Antes de Victor Papanek começar a escrever o seu livro, um grupo de profissionais de pro-
jeto reúne-se em Londres em uma conferência sobre “os métodos sistemáticos e intuitivos 
da engenharia, do desenho industrial, da arquitetura e da comunicação”3 (Cross, 1984, 
p. vii). O Movimento Design Methods, lançado em 1962 com essa conferência, promove 
uma nova concepção de design, na medida em que promove o estudo geral do método de 
projeto. Sua preocupação fundamental é com “o modo como o projetar é e pode ser con-
duzido”, independentemente das particularidades daquilo que é projetado. A mesma pre-
ocupação com a metodologia de projeto emerge também na Hochschule für Gestaltung 
em Ulm, na Alemanha. Especialmente a partir de 1958, a escola procura “uma base meto-
dológica sólida para o trabalho do design” (Lindinger, 1991, p. 11). Chama a atenção, em 
ambos os casos, o novo estatuto das consequências da prática do design: em uma teoria 
sobre o como projetar, resta àquilo que é projetado a condição de problema a ser resolvido.
Em 1969, um teórico da administração chamado Herbert Simon contribui decisivamente 
para essa nova concepção de design com o livro The Sciences of the Artificial. De acordo 
com Simon, há um campo das “ciências artificiais”, contraposto àquele das ciências natu-
rais (Simon, 1996). Enquanto as ciências naturais tratam de “como as coisas são”, as ciên-
cias do artificial tratam de “como as coisas podem ser – em uma palavra, com o design” 
(Ibid., p. xii). O design procura então “conceber artefatos para atingir objetivos” (Ibid., 
p. 114), sem se confundir com os próprios artefatos. É proposta uma “ciência do design”, 
isto é, “um corpo de doutrina intelectualmente firme, analítica, parcialmente formalizável, 
parcialmente empírica, e ensinável sobre o processo de design” (Ibid., p. 113), e tal proces-
so encontra-se no cerne do “estudo próprio” do artificial.
A teoria de Simon baseia-se em um modelo computacional do comportamento huma-
no. Ela procura compreender como os seres humanos resolvem problemas, de modo que 
seja possível desenvolver uma inteligência artificial capaz de fazer o mesmo. Assim como 
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o Design Methods, Simon considera o processo de design um processo de resolução de 
problemas. Para ele, os problemas de design são de um tipo que excede as capacidades da 
“inteligência como computação” (Simon, 1996, p. 23). Nesse sentido, os problemas exigem 
do designer uma atitude aproximativa, que produza soluções “satisfatórias” em vez de óti-
mas (Id., p. 119). Pouco depois da publicação do livro de Simon, a dificuldade intrínseca à 
resolução de problemas de design é radicalizada com o emprego do conceito de “problema 
traiçoeiro” (wicked problem). De acordo com o teórico do planejamento Horst Rittel, os 
problemas de design não são problemas “domesticados” e, consequentemente, não são 
passíveis de uma resolução mecânica (Rittel, 2010a). Em linhas gerais, os problemas trai-
çoeiros não permitem uma formulação definitiva, não oferecem uma regra de parada do 
processo, nem têm um conjunto fechado de soluções ou operações válidas. Diante desse 
impasse, Rittel é levado mais tarde a investigar o tipo de “raciocinar” que capacita os de-
signers a lidarem com esses problemas (Id., 2010b).
Na sequência das teorias de resolução de problemas, o teórico Richard Buchanan propõe 
nos anos 1980 “uma nova concepção da disciplina como uma empreitada humanística, 
reconhecendo a dimensão inerentemente retórica de todo pensamento de design” (Bu-
chanan, 1995, p. 24). Para Buchanan, a retórica refere-se “à influência dos designers e ao 
efeito do design sobre um público de consumidores ou sobre o todo da sociedade”, na 
medida em que os designers “fazem objetos para falar com vozes particulares, imbuindo-
os de qualidades pessoais” (Id., 1989, pp. 91-105). A retórica nessa teoria não se restringe à 
oratória ou a uma arte das palavras, mas inclui “uma retórica das coisas”. Essa concepção 
está de acordo com a antiga rhētorikḗ, que é simplesmente um saber “discernir os meios 
de persuasão mais pertinentes a cada caso” e não possui um objeto de estudo próprio 
(Aristóteles, 2005, p. 94). Buchanan define o design como um campo cuja matéria é fun-
damentalmente indeterminada, e assim transforma a colocação inicial de Herbert Simon: 

O pressuposto é que o design tem uma matéria fixa ou determinada, que é 
dada ao designer do mesmo modo que a matéria da natureza é dada ao cien-
tista. No entanto, a matéria do design não é algo dado. Ela é criada através das 
atividades de invenção e planejamento, ou através de qualquer outra meto-
dologia ou procedimento que o designer julgue útil à caracterização do seu 
trabalho. […] Em outras palavras, há uma determinação na ciência natural, e o 
objetivo da investigação é o conhecimento das propriedades e a previsibilidade 
dos processos.
 Não há determinação similar na atividade de projeto. A matéria do design é 
radicalmente indeterminada […] (Buchanan, 1995, p. 24).

Logo, o processo de design é pensado como a passagem de um estado inicial de indeter-
minação para um estado determinado. Para Buchanan, os designers “começam com uma 
situação de incerteza e possibilidade” e, ao final, “apresentam um produto que atende às 
necessidades da situação, dando unidade e encerrando aquilo que era incerto e deter-
minado” (Id., 2005, p. 7). Sua referência é o conceito de investigação, de John Dewey. A 
investigação “é a transformação controlada e dirigida de uma situação indeterminada em 
uma determinada” (Dewey, 1938, p. 104). Nesses termos, o design é definido como “uma 
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forma de interagir como o mundo de modo a investigar o ambiente” e “o que significa ser 
humano” na era atual (Buchanan, 2005, p. 5).
Como investigação, o design é “um processo contínuo”, pois a investigação não se “assenta” 
definitivamente em uma situação determinada (Dewey, 1938, pp. 6-8). Isso significa que 
o design “é mais do que uma atividade de resolução de problemas, e mais do que uma co-
leção de métodos e técnicas de pesquisa e prática” (Buchanan, 2005, p. 4). Ele alimenta-se 
constantemente de novas necessidades e novas possibilidades. Consequentemente, como 
campo de investigação, o design ocupa-se acima de tudo com o saber envolvido nesse 
processo. Esse saber versa não apenas sobre a natureza dos produtos e suas consequências 
para a vida individual e coletiva, mas principalmente sobre o modo como os produtos vem 
a ser (Id., 1999, p. 16).
Após Simon e Buchanan, é possível compreender as práticas atuais do design no interior 
das organizações. As produções organizadas recentemente por Richard Boland Jr. e Fred 
Collopy (Managing as Designing, 2004), e Sabine Junginger e Jürgen Faust (Designing Bu-
siness and Management, 2016) baseiam-se na ideia de que administradores e policy makers 
também “praticam design”, bem como uma miríade de outros profissionais. Segundo essa 
concepção, o processo de design é necessariamente transdisciplinar, dada a natureza trai-
çoeira dos problemas que enfrenta. No limite, o design é considerado ele mesmo uma 
“transdisciplina” (Buchanan, 1999, p. 7).
Finalmente, a concepção do design como processo permite-nos observar fenômenos antes 
inexistentes na literatura especializada. O exemplo brasileiro do Plano de Metas de Jusce-
lino Kubitschek nos anos 1950 é um desses casos, em que se revela potencialmente o pro-
cesso de designing independentemente daquilo que é designed. Por meio dele, procuramos 
também revelar a dimensão política, intrínseca a esse processo.

O caso do Plano de Metas 

Com o lema “50 anos em 5”, a campanha de Juscelino Kubitschek aponta para a superação 
da condição subdesenvolvida do Brasil no cenário internacional e, em âmbito nacional, 
representa por si só uma novidade, pois se fundamenta em questões de planejamento. Ao 
que tudo indica, sua decisão de planejar responde a “novas fontes de demandas e novas 
exigências de apoio” advindas do crescimento do eleitorado, em especial do eleitorado ur-
bano, a partir de 1945 (Lafer, 2002, pp. 29-39). Em um período marcado pelo populismo, 
a candidatura de Kubitschek equivale afinal a uma “política de compromisso e de concilia-
ção” entre os interesses das elites e das massas, considerando a continuidade do processo 
de ampliação das oportunidades de emprego (Ibid., pp. 43-62).
Juscelino Kubitschek foi eleito em 1955 com um Programa ou Plano de Metas de Desen-
volvimento que abarcava cerca de um quarto da economia nacional, visando o crescimen-
to econômico por meio da substituição de importações e da criação de infraestruturas. 
Em suma, o Plano propunha a intervenção do Estado na economia por meio da manipu-
lação de incentivos (Ibid., p. 48). Ele insere-se em um processo maior de industrialização 
e modernização do país, iniciado na Primeira República e consolidado após a chegada de 
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Getulio Vargas ao poder em 1930. Não obstante, o Plano de Metas “pode ser considerado 
a primeira experiência efetivamente posta em prática de planejamento governamental no 
Brasil” (Id., 2003, p. 30).
Para os nossos propósitos, destaca-se a importância do planejar. Como “conceito político”, 
ele representa principalmente “a visão e as expectativas de um futuro” no qual confiam 
diferentes grupos sociais (Id., 2002, p. 49). A decisão de planejar consiste em “uma tenta-
tiva de reduzir a incerteza sobre as novas políticas”, dado o conflito em potencial entre tais 
grupos. De fato, o Plano de Metas procurou manter “o controle sobre as áreas de incerteza” 
–isto é, sobre a oferta de tecnologia e recursos financeiros–, de modo a ganhar mais poder 
sobre os “demais componentes do sistema”, isto é, sobre aqueles que tinham participação 
na política (Ibid., p. 88). Contudo, tal controle não foi atingido por meio de um único ato 
de planejamento. Em suma, o Plano de Metas foi um planejamento contínuo, e não “um 
plano global e rígido”. Na verdade, trata-se de um projeto, isto é, um processo que inclui 
tanto a elaboração do “plano em si” quanto a “implementação do plano” (Ibid., pp. 25-
48). Seus objetivos eram “continuamente testados e revistos durante a aplicação do plano, 
através do método de aproximações sucessivas” (Ibid., p. 52), e o Plano ajustava-se conti-
nuamente através de um mecanismo de “retroalimentação” (Ibid., p. 61). Esse processo de 
“mudança contínua” está de acordo com o próprio sistema político onde o Plano se insere, 
uma vez que tal sistema “se modifica na medida em que funciona e opera” (Ibid., p. 50). 
Logo, trata-se menos do controle do que da produção continuada de uma nova situação 
política e social.
Nem mesmo o “plano em si” foi concebido inteiramente de uma vez. Ele teve início com 
“um grupo pequeno, fluido, sem uma atividade permanente”, que tinha como objetivo 
reunir informações e dados para a campanha (Lopes, 1991, pp. 165-167). Em 1955, o 
trabalho do grupo foi publicado sob o título de Diretrizes gerais do Plano Nacional de 
Desenvolvimento. Trata-se de uma publicação sintética, sem definição específica dos gran-
des projetos, com a função primordial de transmitir “aos banqueiros, a todo mundo” o 
compromisso de Kubitschek com o controle da inflação por meio de investimentos gra-
duais (Ibid., p. 183). Mas a publicação não contém qualquer análise macroeconômica. Na 
verdade, o programa só ganhou nitidez após as eleições, quando Lucas Lopes, o cabeça do 
grupo, após um período de discussão com o economista Roberto Campos, mobilizou uma 
equipe do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE) para quantificar as 
metas. As trinta metas foram definidas “praticamente na época da posse” (Ibid., p. 169). A 
trigésima meta, por exemplo, foi definida na véspera da divulgação do plano, e apenas por 
insistência do novo ministro da Educação (Ibid., p. 201).
As metas foram finalmente divulgadas em uma reunião no dia seguinte à posse. Na mesma 
ocasião, Kubitschek criou um mecanismo dedicado à execução do Plano: o Conselho do 
Desenvolvimento Econômico. O Conselho é considerado uma “estratégia administrati-
va”, diante do baixo grau de racionalidade e eficiência da burocracia federal resultante da 
prática histórica do clientelismo (Lafer, 2002, p. 65). Para todos os efeitos, ele faz parte de 
uma “administração paralela”, criada para viabilizar o Plano. Diferentemente de outros 
conselhos, “que se reuniam uma vez por mês para fazer discursos”, ele funcionava como 
“uma secretaria executiva capaz de formular programas objetivos” (Lopes, 1991, p. 170). 
Sua função não era simplesmente planejar as metas4 – ele era uma “plataforma” a partir da 
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qual as decisões eram “postas em execução diretamente”. Seu formato, portanto, respondia 
ao imperativo de efetivação e revisão constante do plano. Lucas Lopes relata:

O Conselho do Desenvolvimento nunca teve uma estrutura muito grande. 
[…] poderia ter sido chamado de Comitê do Plano. Através dele, Juscelino 
quis centralizar algumas decisões sem atingir, ou sem chocar os seus ministros. 
Muitas vezes, quando avançava uma ideia ou um programa, Juscelino poderia 
estar atropelando um ministro qualquer, se não agisse de uma forma elegante. 
E ele resolvia o problema através de um mecanismo de consulta ao Conselho 
do Desenvolvimento […] Convidava o ministro, seus assistentes, o Conselho 
do Desenvolvimento e o BNDE para trabalharem juntos. Desse modo, o con-
selho não teve formalismo. Não existem sequer atas de reunião do conselho, a 
não ser a primeira, que foi mais um press release (Lopes, 1991, p. 171).

Em um primeiro momento, integraram o Conselho os chefes das Casas Civil e Militar, 
o presidente do BNDE, o presidente do Banco do Brasil e alguns ministros. O que es-
ses agentes tinham em comum era a experiência de projeto e planejamento (Lafer, 2002, 
pp. 54-55). Eram “todos técnicos de alto nível, experimentados não apenas em tentativas 
anteriores de planejamento como também em cargos políticos relevantes” (Ibid., p. 85). 
Alguns tinham passagem pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos ou pelo Governo do 
Estado de Minas Gerais, como o próprio Kubitschek. O Conselho não tinha presidente ou 
vice-presidente; apenas um secretário-geral. Ninguém assinava os documentos ou procu-
rava ser dono do projeto; imperava sobretudo “uma preocupação grande de somar forças” 
(Lopes, 1991, pp. 174-175). A colaboração com outros órgãos, por sua vez, era facilitada 
pela coincidência de cargos: o secretário-geral era sempre o presidente do BNDE, assegu-
rando assim “a coordenação entre a agência planejadora e sua principal fonte de recursos 
financeiros” (Lafer, 2002, p. 99). A coincidência evitava a demora com as consultas exter-
nas e contribuia para a uniformidade dos critérios aplicados (Ibid., p. 102). Kubitschek 
tinha em mente “um governo com uma certa participação de seus auxiliares, mas com 
uma grande concentração de decisões fundamentais” (Lopes, 1991, p. 171).
Há dúvidas, no entanto, a respeito da efetividade do Conselho do Desenvolvimento. Se-
gundo Roberto Campos, o Conselho “nunca se operacionalizou” (Campos, 1994, pp. 299). 
O “órgão realmente ativo” era sua secretaria geral, chefiada por Lucas Lopes entre 1956 e 
1958 e pelo próprio Campos entre 1958 e 1959. Lopes confirma esse fato, contrário ao 
relato supracitado, em depoimento à Maria Victoria de Mesquita Benevides em 1974:

[…] na realidade o Conselho do Desenvolvimento ‘nunca existiu’, ou seja, nun-
ca foi operacional, até mesmo devido à extrema dificuldade de se reunir; se 
‘funcionou’ de alguma maneira, pelo menos formalmente, deve-se ao fato de 
que eu acumulei a função de Secretário Executivo do Conselho com a de Presi-
dente do BNDE […] (Lopes apud Benevides, 1979, pp. 231-232).

Não obstante, o Conselho foi responsável pela formação de grupos especiais. Os chamados 
Grupos de Trabalho (GT) e Grupos Executivos (GE) foram peças-chave na administração 
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paralela do governo. Os GT assessoravam e preparavam projetos de lei e regulamentação, 
e os GE concediam e manipulavam os incentivos necessários (Benevides, 1979, pp. 228-
230). A composição dos grupos incluia membros do Conselho do Desenvolvimento, de 
órgãos preexistentes da administração pública e agentes do setor privado. Alguns indiví-
duos participavam de mais de um grupo, o que garantia a concordância das análises e a 
coordenação das decisões. O secretário-geral do Conselho, por sua vez, funcionava como 
um “curinga”, supervisionando diversos grupos (Campos, 1994, p. 321). Do mesmo modo, 
o BNDE– como principal instrumento de financiamento do Plano –formou equipes es-
peciais, requisitando pessoal de outros setores da administração pública. De fato, no geral, 
a administração paralela do governo Kubitschek funcionou por meio da combinação de 
órgãos novos e preexistentes (Benevides, 1979, p. 224). Na medida em que rearranjava os 
agentes do poder público, ela buscava “a utilização ótima dos membros mais competentes 
do sistema”, com vistas à implementação do Plano (Lafer, 2002, pp. 109-110). Ao final, 
a concentração de pessoal qualificado teve maior “eficiência global” do que a soma de 
“esforços individuais espalhados pelos diversos órgãos”. Isso exigiu que o governo Kubits-
chek escolhesse a dedo as pessoas capazes de efetivar o Plano e criasse entre elas os laços 
necessários para tanto.
À primeira vista, a administração paralela não é “democrática”. Ela pode ser considerada 
“uma forma sub-reptícia de obter delegação de poderes negada pela Constituição” (Be-
nevides, 1979, p. 252). Parte significativa do seu poder advém da coincidência de cargos 
e do círculo de relações pessoais. Além disso, não parece haver audiências públicas ou 
auditorias independentes durante o período do seu funcionamento. Ainda assim, é difícil 
imaginar a realização do Plano de Metas sem ela, visto que “uma reforma administrativa 
global” que permitisse a realização do Plano “seria politicamente impossível” (Lafer, 2002, 
pp. 84-85). Isso não significa que a administração paralela é “a melhor alternativa” ou 
“a única saída”; ela é apenas a opção “mais condizente com a lógica do sistema” e mais 
adequada “à personalidade do chefe do Executivo e à sua experiência anterior no governo 
de Minas Gerais”. De toda forma, a estratégia de Kubitschek justifica-se politicamente em 
função do “objetivo último” do Plano, a saber, o aumento do “padrão de vida do povo” 
(Ibid., pp. 48-49). Em última instância, a legitimidade da administração depende da per-
cepção de que a vitória de Kubitschek significa “a aceitação das teses e projetos enunciados 
no programa de desenvolvimento”. Isso, porém, não elimina a tensão entre as massas e as 
elites: o governo Kubitschek encontra-se no centro de um “conflito entre as políticas que 
visavam a preservação do status quo e aquelas destinadas a modificar esse quadro” (Ibid., 
p. 81). Nesse sentido, o Plano de Metas representa afinal uma “ameaça” aos interesses con-
servadores.
Diante do obstáculo oferecido por esses interesses, a administração paralela de Kubitschek 
equivale a “um núcleo dinâmico, capacitado para assegurar a viabilidade de implemen-
tação do plano” (Ibid., p. 83). Em termos de racionalidade administrativa, ela deriva da 
avaliação da menor resistência provável à realização do plano (Ibid., p. 87). Em função do 
seu compromisso com a mudança efetiva das condições existentes, ela representa afinal a 
um parêntese dentro da estrutura burocrática, isto é, um espaço de decisão e execução de 
medidas contrárias às forças de manutenção do status quo.
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A despeito do seu propósito ou do seu sucesso, a administração paralela não responde aos 
anseios de uma democracia direta ou com maior participação popular. Logo, o seu sen-
tido “político” tem possivelmente uma conotação pejorativa: refere-se aos jogos de poder 
circunscritos a uma classe política, facilitados pelo sistema de representação. Nesse sentido 
também, a administração paralela levanta questões a respeito do princípio constitucional 
da divisão dos poderes, que procura evitar tanto o autoritarismo quanto a instabilidade 
provocada por mudanças radicais. Isso porque, do ponto de vista da legitimidade conce-
dida pelo voto, tanto as forças de transformação quanto as forças de preservação do status 
quo podem ser defendidas “em nome do povo”. Porém, dependendo das características da 
campanha, é preciso igualmente que as forças eleitas para mudar se efetivem. Em outras 
palavras, a legitimidade do governo depende não apenas da maioria dos votos, mas tam-
bém do seu compromisso em cumprir o prometido. Isso é especialmente verdadeiro no 
caso de uma candidatura baseada em um plano. Contudo, o planejamento não autoriza 
ações disruptivas; ao contrário, é por meio do planejar que o candidato propõe mudanças 
por meios explícitos e conciliatórios. Nesse outro sentido, o plano também é “político”, 
considerando o modo como ele promove a mudança.

A situação de projeto

Há ainda um terceiro sentido de “político” no caso da administração paralela do governo 
Kubitschek. Ele refere-se ao espaço aberto por esse “grupo dinâmico”, no qual todos pro-
curam “somar forças” em torno de um mesmo projeto. A reunião dos agentes de projeto 
em grupos e conselhos interligados cria uma situação, dentro da qual suas ações têm efei-
to. A rigor, não se trata de um contexto isonômico, pois continuam a existir diferenças hie-
rárquicas entre os seus membros. Não obstante, dos poucos relatos existentes5, é possível 
inferir que as ações no interior dessa administração não se dividem simplesmente entre 
comando e obediência. Kubitschek não parece ter criado o Conselho do Desenvolvimento 
ou os grupos especiais para ser “melhor obedecido”. Ao contrário, tais arranjos possibili-
tam o livre compartilhamento de informações, impressões e experiências pessoais, para 
além das distinções hierárquicas.
Nesse sentido, o processo de projeto –incluindo a concepção inicial, execução e avaliação 
do plano– está intimamente ligado a uma situação de projeto: sem grupos dedicados, o 
mais provável é que o plano nunca se realizasse. A situação é algo que emerge do encontro 
dos agentes, sem que nenhum deles seja individualmente responsável por ela. É verdade 
que o presidente decreta a existência do Conselho; mas é a participação ativa e cotidiana 
dos membros da administração que cria de fato as condições de realização do projeto. Do 
contrário, o Conselho de Desenvolvimento poderia nomear mais um órgão inoperante da 
burocracia estatal. A situação cria-se e existe enquanto os agentes interagem, e desaparece 
assim que eles se separam. E ao desfazimento dos grupos dedicados ao projeto equivale o 
término do processo de projeto. Logo, a situação de projeto indica uma política intrínseca 
ao projetar, na medida em que enseja um projeto comum a partir de interesses, visões e 
poderes distintos.
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Essa concepção de político deve muito à teoria política de Hannah Arendt. Para Arendt, a 
política é feita de ação. Em linhas gerais, a ação arendtiana é uma atividade humana fun-
damental que se dá “diretamente entre os homens, sem a mediação das coisas ou da ma-
téria” (Arendt, 2001, p. 15). Sua mediação mais própria são gestos e palavras intangíveis, 
que desaparecem e tendem ao esquecimento passado o “instante fugaz” (Ibid., p. 204). A 
ação ocorre “entre os homens”, quando eles “agem e falam diretamente uns com os outros”, 
e “só existe em sua efetivação” (Ibid., pp. 195-202).
Para Arendt, a ação é um processo. Mais do que isso, a ação “atua sobre um meio no qual 
toda reação se converte em reação em cadeia, e todo processo é causa de novos processos” 
(Ibid., p. 203). Em outras palavras, ela “atua sobre seres que também são capazes de agir”, e 
a reação “é sempre uma nova ação com poder próprio de atingir e afetar os outros”. Desse 
modo, a ação arendtiana configura uma “teia de relações”, que existe “onde quer que os 
homens vivam juntos”, e consiste basicamente na “esfera dos negócios humanos” (Ibid., 
pp. 195-196). É essa teia que “relaciona e interliga” os agentes em torno de “algo que inter-
essa”, isto é, algo que se coloca entre eles.
A “teia” é um nome para a situação que entrelaça os agentes, e dentro da qual suas ações 
têm efeito e sentido. Sugerimos que o conceito arendtiano de ação é compreensível apenas 
em relação a uma noção de situação. Melhor dizendo, as ações fundam uma situação ao 
mesmo tempo em que são fundamentadas por ela. No entanto, para que as ações sejam 
propriamente políticas, é preciso que os agentes estejam em condições iguais para agir. A 
igualdade é para Arendt a conditio sine qua non da ação política. Ela é fruto de um “fator 
igualador” que “não provém da natureza humana”, mas da constituição de um corpo políti-
co (Ibid., p. 227). Historicamente, a igualdade política surge juntamente com a pólis (Ibid., 
p. 211). Como um corpo político, a pólis proporciona a “igualdade de desiguais”, sem a 
qual não se pode agir livremente. Para Arendt, como para os gregos, a igualdade é “a pró-
pria essência da liberdade” (Ibid., p. 42), e a liberdade é a raison d’être da política. Trata-se 
da liberdade para dar início a “novos processos” e não da liberdade para agir a despeito dos 
outros. Logo, nessa concepção de político, a ação é incompatível com a hierarquia, pois ser 
livre significa “ser isento da desigualdade presente no ato de comandar, e mover-se numa 
esfera onde não [existe] governo nem governados”.
Nos termos de Arendt, a mera existência de relações de obrigação entre os membros do 
governo Kubitschek compromete o sentido político das suas ações. Não obstante, restam 
dúvidas se a administração paralela funciona de fato na base do cumprimento de ordens. 
Os relatos sugerem uma imagem diferente: trata-se de grupos temporários criados para 
suprimir a diferença entre superiores e subordinados, tendo em vista um compromisso 
comum com aquilo que os interessa, a saber, a efetivação do plano. Se confirmada essa hi-
pótese, a administração paralela representa um espaço de exceção dentro da estrutura ver-
tical do governo. Nesse espaço, os agentes experimentam conjuntamente a ampliação do 
seu horizonte de possibilidades, dentro do qual cabe finalmente aquilo que fora planejado.
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Considerações finais

Dependendo da concepção de “design” adotada, abrem-se ou encerram-se possibilidades 
teóricas de análise e proposição. Entendido como um processo e não como uma ferramen-
ta, o design representa um campo amplo de investigação do modo como uma pluralidade 
de agente é capaz de transformar o presente estado de coisas. O caso do Plano de Metas do 
governo Juscelino Kubitschek destaca a atuação decisiva de grupos de agentes na efetiva-
ção das promessas de campanha. Impera no interior da chamada “administração paralela” 
um espírito de colaboração, possibilitado pelo abrandamento das divisões hierárquicas. O 
fundamental, contudo, é a emergência a partir daí de uma situação de projeto, na qual os 
agentes atuam conjuntamente. Essa situação sustenta o desenrolar do processo de projeto, 
isto é, a execução e a revisão constante do plano.
A questão da dimensão política do design liga-se ao problema das formas democráticas de 
participação política. No entanto, dependendo também da concepção de “político” ado-
tada, abrem-se ou encerram-se possibilidades teóricas de análise e proposição. O exemplo 
da administração paralela do governo Kubitschek torna patente a existência de um círculo, 
mais ou menos definido, que separa os que estão dentro e os que estão fora do projeto. 
Ainda que imagem do círculo pareça incompatível com uma certa noção de democracia, 
não está eliminada a possibilidade de que as relações no interior desse círculo sejam po-
líticas, no sentido derivado da teoria de Hannah Arendt. Com esse termo queremos evi-
denciar: 1) o encontro de agentes com visões, poderes e interesses diversos em um projeto 
comum; 2) o estabelecimento de laços interpessoais necessários à efetivação do projeto; 
e 3) a emergência de uma situação de projeto, na qual as suas ações têm efeito e sentido. 
Esses três aspectos marcam aquilo que entendemos como a dimensão política do projetar.
Finalmente, como um processo intrinsecamente político, o design pode contribuir decisi-
vamente para o enfrentamento dos “grandes desafios da humanidade”. A própria de ideia 
de “projeto” supõe de início que seja possível mudar o status quo. Assim, a transdisciplina 
do design pode tornar-se um fazer e um saber dos modos de produzir deliberadamente 
um futuro diferente do presente. E no coração desse saber-e-fazer encontra-se um estudo 
da natureza e do funcionamento de grupos de agentes, articulados em torno de um pro-
blema comum.

Notas

1. As traduções das citações em língua estrangeira são todas do autor. Neste artigo, “design” 
é traduzido como “projeto” ou “projetar” sempre que tal sentido torna-se proeminente.
2. Assim como Victor Papanek, Tony Fry considera o design praticado por uma “miríade” 
de outros profissionais “que, consciente ou inconscientemente, toma decisões de projeto” 
(Fry, 2011, “Preface”). Mas ele relativiza o papel político dos designers ao afirmar que 
“ações focadas no design, na política e no político não implicam exclusividade – clara-
mente há outros campos da conduta humana que deveriam ser vistos como uma contri-
buição àquelas transformações tão desesperadamente necessárias” (Ibid., “Introduction”).
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3. The Conference on Systematic and Intuitive Methods in Engineering, Industrial Design, 
Architecture and Communication é o nome do evento (Cross, 1984).
4. Lucas Lopes faz uma crítica à “ministerização” da função de planejamento, consideran-
do-a parte constitutiva do Executivo: “Na verdade, o Ministério do Planejamento é uma 
pasta muito difícil de ser exercida por quem quer que seja. Ao menos, tem sido uma des-
graça para quase todos os ministros, que passam lá algum tempo e nunca conseguem fazer 
muita coisa. […] A ideia de Ministério do Planejamento me parece um pouco distorcida. 
Tem que existir junto ao presidente da República um órgão de cúpula, que tome decisões 
fundamentais e dê orientação geral, mas não sei se seria um Ministério do Planejamento” 
(Lopes, 1991, p. 171).
5. Lucas Lopes lamenta: “Pecamos muito em não ter um escritor ao nosso lado, escreven-
do dia-a-dia o que se estava fazendo” (Lopes, 1991, p. 175).
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Resumen: En las discusiones sobre diseño y política, el diseño es visto generalmente como 
un instrumento de la política. En este sentido, el diseño está sometido a intereses ajenos, 
sean ellos democráticos o no. Pero para que se revele su dimensión política más propia, 
es hace necesaria otra concepción del diseño. En este artículo, siguiendo las teorías acu-
muladas desde los años 1960, el diseño es pensado como un proceso. Como designing, es 
practicado no sólo por diseñadores profesionales, sino por un conjunto de agentes, con 
responsabilidades y capacidades diversas. Estos agentes convergen en torno a un proble-
ma, generando a una situación de proyecto, fundamental para el proceso de diseño. Por 
el modo como esa situación articula a los agentes en torno a la producción de un futuro 
común, es revelado su carácter eminentemente político. El Plan de Metas del gobierno 
brasileño entre 1956 y 1961 presenta un caso excepcional de situación de proyecto, pues 
reordena agentes públicos y privados en una administración paralela con el propósito de 
hacer efectivo el Plan. Contorneando la oposición del status quo político y la burocracia 
del Estado, la estrategia organizacional de Juscelino Kubitschek hace possible el cumpli-



Cuaderno 121  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 65-80  ISSN 1668-022780

Kaizer A política das situações de projeto (...)

miento de las promesas de campaña en pro del desarrollo nacional. En fin, el estudio de 
este caso, bajo una renovada perspectiva teórica, refuerza la existencia de un campo del 
saber-y-hacer del diseño.

Palabras clave: Teoría del diseño - Planificación - Teoría organizacional -Administración 
- Historia política - Brasil.

Abstract: In debates about design and politics, design generally appears as an instrument 
of politics. In this sense, design is subordinated to alien interests, be they democratic or 
not. Therefore, in order to reveal its own political dimension, another conception of de-
sign is necessary. In this article, following the theories accumulated since the 1960s, design 
is considered as a process. As designing, it is practised not only by professional designers, 
but by a set of agents, with diverse responsibilities and capacities. These agents converge 
around a problem and give rise to a design situation, fundamental to the design process. 
The way the design situation articulates agents toward the production of a common fu-
ture reveals its eminently political nature. The Brazilian government’s Target Plan between 
1956 and 1961 presents an excepcional case of a design situation, in that it reorganizes 
public and private agents into a parallel administration with the aim of effecting the Plan. 
Bypassing the opposition from the political status quo and the state bureaucracy, Jusce-
lino Kubitschek’s organizational strategy makes it possible, in fact, to fulfill his campaign 
promisses in favor of national development. Finally, the study of this case from a renewed 
theoretical perspective reinforces the existence of a design field of knowing-and-doing.

Keywords: Design theory - Designing - Organizational theory - Management. - Political 
history - Brazil.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Ações Estratégicas para Translação 
de Conhecimento entre Academia 
e Sociedade: um estudo de caso no 
âmbito do PPGDesign da Univille 
João E. C. Sobral (1), Marli T. Everling (2), Anna L. 

M. S. Cavalcanti (1) e Rafaela Rodrigues (1)

Resumo: O conceito de democracia prevê um sistema igualitário de ingresso aos instru-
mentos de determinação política, e a realização deste ideal passa inevitavelmente pelos 
processos educacionais como forma garantidora do acesso às dimensões básicas, quais 
sejam, as econômicas, sociais e culturais. A educação mostra-se, no contexto democrático, 
como um dos mais poderosos meios de construção e garantia das relações facilitadoras 
deste processo. Diante do exposto, objetiva-se apresentar ações estratégicas para transla-
ção de conhecimento entre a academia e sociedade como forma de atuação edificadora do 
acesso aos processos democráticos por meio do desenvolvimento socioeconômico, reali-
zadas pelo Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade da Região de Joinville 
– PPGDesign/Univille. Para isso, foram revisados relatórios anuais produzidos pelo pro-
grama, bem como atividades associadas e constituídas em virtude deste compromisso. As 
considerações finais apresentam conclusões relacionadas a ações do PPGDesign/Univille, 
considerando a vocação dos programas profissionais, bem como o modo como se efetiva 
a translação do conhecimento entre academia e sociedade. 

Palavras chave: Pós-Graduação - translação do conhecimento - pesquisa aplicada.

[Resumos em espanhol e inglês nas páginas 99-100]
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Translação de Conhecimento entre o PPGDesign da Univille, seu contexto 
e sua conexão com a democracia 

Quando olhamos para a cultura material, ideacional e comportamental constituída, fre-
quentemente consideramos que estas construções constituem-se em avanços, incremen-
tos e tomamos sua continuidade por garantido, ignorando que são acordos, narrativas ou 
ficções socialmente constituídas, cujo consenso é pendular e cuja manutenção precisa ser 
continuamente calibrada, nutrida e cuidada. 
A educação, em um sistema democrático, deve ser promotora do acesso aos instrumentos 
de potência política, bem como a compreensão dos aspectos subjetivos (estado-da-arte) 
e objetivos (estado-da-técnica) envolvidos na constituição de comportamentos, ideais, e 
sistemas de artefatos e serviços que dão suporte ao nosso cotidiano pessoal, social, profis-
sional, bem como a dimensão cidadã, seja em uma atuação local ou global, considerando 
um cenário tão complexo que inclui, entre outros desafios, a sustentabilidade da vida. 
O Programa de Pós-Graduação em Design da Univille/PPGDesign, possui como área de 
concentração ‘Design e Sustentabilidade’, o que contribui para situar estas discussões como 
pano de fundo e conteúdo transversal da sua atuação tecnológica e científica, bem como 
na abordagem das disciplinas. Considera-se a capacitação docente, no âmbito do PPG-
Design/Univille, como estratégia de democratização do conhecimento. Perspectiva seme-
lhante, orienta as ações de translação do conhecimento para os setores público, social e 
indústria/serviços. A opção por atuar nestas três dimensões derivou do entendimento que 
o diferencial dos programas profissionais é contribuir com o avanço da pesquisa (aplicada, 
estratégica e tecnológica), comprometida com o contexto e o entorno no qual o programa 
está inserido. Atuar também nas dimensões pública e social, constitui-se em ação para que 
o conhecimento gerado seja democratizado, retornando para todos os cidadãos (e não 
apenas para a indústria e serviços), potencializando o incremento das dimensões básicas, 
quais sejam, as econômicas, sociais e culturais. Paralelamente, considera-se que as ações 
estratégicas para translação de conhecimento entre a academia e a sociedade constituem-
se em atuação edificadora e de democratização do desenvolvimento econômico.
Paulo Freire (1996) defende que no processo educacional que se reconhece como demo-
crático, o conhecimento não pode ser transferido, bem como, acredita que a aprendiza-
gem requer que os estudantes sejam sujeitos e artífices da construção do conhecimento. 
Considera também que uma sociedade mais solidária, em termos sociais e políticos, será 
possibilitada pela educação, e valoriza a reciprocidade entre mãos e mente como elo trans-
formador das criações imaginadas em existência inventada, e transformação (ao invés de 
adaptação) da realidade, constituindo-se, dependendo da perspectiva criativa assumida, 
em atitude política e ética; podemos, assim, transformar o que está posto, considerando 
que ‘estamos no mundo’, ‘estamos com o mundo’ e ‘estamos com os outros’, na expressão 
heideggeriana do ‘Daisen’ ou o ‘ser-no-mundo’ que com, e, por meio do outro se constrói.
Freire reafirmava a esperança no há de vir humano, por acreditar na possibilidade de in-
tervir no mundo ‘como está’ e aproximá-lo do que ‘pode ser’, ainda que as condições dadas 
decorram de fatores materiais, econômicos, políticos, culturais e ideológicos, e, portanto, 
de difícil superação. No mesmo sentido da facticidade humana, Sartre posiciona o ser 
humano condenado a ser livre e “…responsável pelo mundo e por si mesmo enquanto 
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maneira de ser” (2014, p. 678). O ser humano, lançado ao mundo e construtor do meio 
cultural em que vive, se move como agente moral que faz para se fazer, pois é neste fazer 
que constrói a si e o mundo. A existência, assim entendida, é caracterizada pela liberdade, 
por opções e decisões. 
Victor Margolin, em ‘A Política do Artificial’ (2014, p. 11) defende o design “como um meio 
de intenções e interpretações humanas sobre o que o ‘mundo é’ e o que ‘pode ser’”. Para 
o autor “em um mundo ideal em que todos os projetos melhorassem a vida, o ambiente 
sensível sustentaria a atividade humana produtiva, tanto como meio de comunicação (de-
sign gráfico) quanto como ação (produtos materiais). O autor vê, na atuação do arquiteto 
e urbanista Jaime Lerner (no planejamento urbano da cidade de Curitiba), a criatividade 
como instrumento para melhorar a qualidade de vida da população e o posicionamento 
do design como serviço social. Leonardo Boff, na obra ‘O cuidado necessário - na vida, na 
saúde, na educação, na ecologia, na ética e na espiritualidade’, publicado em 2012, situa 
a fantasia como propulsor da criação e da inovação (de um modo similar ao valor que 
Paulo Freire dá a utopia e a esperança como motor para a transformação da realidade) e 
considera a educação como ignição para despertá-la, para impulsionar novas conexões e 
para apropriação da autonomia. Boff valoriza o conhecimento assimilado por meio da vi-
vência e da experiência, bem como dos saberes tradicionais e mesmo ancestrais ancoradas 
em práticas, percepções e interpretações nem sempre sistematizadas e explícitas, mas que 
tornam determinado grupo, ou pessoa, detentoras e especialistas do conhecimento, e não 
pesquisadores, cujo aprofundamento e proximidade ao campo nem sempre é tão visceral. 
Esta valorização do conhecimento inato é reconhecido por abordagens participativas do 
design (parte do escopo do PPGDesign/Univille), que situam o participante como espe-
cialista da sua experiência; estas abordagens, entretanto requerem senso ético para que 
sejam usadas, como defende Margolin, como instrumentos para transição do ‘mundo é’ 
para o que ‘pode ser’ (ou, na palavras de Freire, da intervenção no mundo ‘como está’ e 
aproximá-lo do que ‘pode ser’), situando o design como um serviço social, instrumento 
para melhorar a qualidade de vida de todos, e não um instrumento de apropriação do 
conhecimento especializado das pessoas a serviço da ética de mercado.
Para Freire, a preparação científica e tecnológica, e por sua vez a capacitação profissio-
nal, não deve ser apartada da formação ética que, associada a compreensão e a liberdade, 
pressupõe olhar crítico no assumir riscos e responsabilidades que conduzem a autonomia 
individual, que pode ser colocada a serviço de criações coletivas ‘com os outros’ em uma 
atitude democrática e não autoritária. Ao discutir o ensinar como especificidade humana, 
Freire (1999, p. 126) é mais explícito e verbaliza: 

...se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental a educação pode. Se 
a educação não é chave de transformações sociais, não é também simplesmen-
te reprodutora da ideologia dominante. O que quero dizer é que a educação 
nem é uma força imbatível a serviço da transformação da sociedade, porque 
assim eu queira, nem tampouco é a perpetuação do Status quo, porque o do-
minante decrete. 
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Sua fala reflete a importância política-pedagógica da atuação. Freire (1999, p. 147) ar-
gumenta, ainda, que se o progresso científico e tecnológico não estiver comprometido 
fundamentalmente 

Com os interesses humanos, às necessidades da nossa existência, perde sua sig-
nificação. A todo o avanço tecnológico haveria de corresponder o empenho 
real de resposta imediata a qualquer desafio que pusesse em risco a alegria 
de viver de homens e mulheres [...] não se trata de inibir a pesquisa e frear os 
avanços, mas pô-los a serviço dos seres humanos. 

Em sua argumentação o uso de avanços tecnológicos impingindo sacrifícios a milhares de 
pessoas, explicita o quanto podemos transgredir a ética universal em favor de uma ética 
do mercado e do lucro. 
Reforça-se, junto ao senso comum, uma ciência que age de forma objetiva e independente, 
produzida de forma neutra e caracterizada pelo conhecimento progressivo, cumulativo e 
linear com a função única de nos conduzir à avanços sociais livres de subjetividades indi-
viduais e políticas. A ciência no seu formato mais visível atualmente, qual seja, ligado em 
uma relação de interdependência com a tecnologia, sintetizada na sigla C&T; como bem 
coloca Yanarico (2011), quando trata das conexões entre a construção da crítica tecno-
lógica e da sociedade, ao afirmar que esta autonomia, neutralidade e imparcialidade que 
deveria prover benefícios sociais, deu lugar a uma política científica de ‘laissez faire’. 
Neste sentido, se faz necessário um posicionamento crítico que reafirme a liberdade exis-
tencial e a responsabilidade social, que nos permitam posicionamentos diante de situações 
que exijam escolhas valorativas, de modo a assumir o risco e a responsabilidade aponta-
da por Freire; postura importante, tanto no processo de ensino, quanto no processo de 
aprendizagem, e não só no plano teórico, mas na prática, no agir comprometido com o 
mundo. A C&T precisa ser pensada de forma contrária ao senso comum, observando a 
necessidade de colocá-la entre aspas, e que por tratar-se de uma atividade humana, não 
é privada de valores e subjetividades; como afirma Morin (1996) é preciso que a ciência 
pense a própria ciência em sua ambivalência e aventura; Yanarico (2011, p. 112) na tenta-
tiva de construir uma agenda tecnocientífica que produza, progressivamente, benefícios 
sociais, propõe: 

[…] repensar o entendimento científico dos fenômenos; entender que as prá-
ticas científicas são plurais; a atividade científica deve ser desenvolvida por 
estratégias ou estilos de cada sociedade; a análise e a avaliação das teorias cien-
tíficas devem ser feitas através dos valores cognitivos e não cognitivos e não 
por regras ou algoritmos; uma meta fundamental da ciência, dependendo do 
contexto das causas sociais, deve priorizar em produzir o bem-estar humano; a 
ciência não deve ser mais entendida como livre de valores, ao estilo da ciência 
moderna, senão impregnada de valores epistêmicos e práticos.

 
A concepção e as práticas do PPGDesign/Univille se alinham com os pressupostos apre-
sentados à medida em que a concepção das disciplinas, das linhas de pesquisa, das práticas 
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de pesquisa e da interação com o entorno no qual o programa está situado, ocorrem em 
processos ancorados em projetos, e são desenvolvidos a partir das percepções, leituras e 
repertório preliminar das equipes, por vezes interdisciplinares, que se constituem para 
responder aos desafios propostos. A solidariedade em termos políticos e sociais, bem 
como o compromisso com a transformação do entorno, evidenciam-se na concepção dos 
fundamentos do Programa que capacita para atuação não só para empresa e serviços, mas 
também para o contexto social e urbano. A reciprocidade entre mãos e mente como elo 
transformador e criador em uma atitude política e ética, se viabiliza pelo compromisso 
com a capacitação tecnológica, sem entretanto perder de perspectiva o compromisso ético 
com a sustentabilidade da vida, expresso na área de concentração do programa e que se 
constitui em conteúdo transversal a todas as atividades, desde as disciplinas, passando 
pelos projetos de final de curso até a proposta filosófica do programa, atividades dos pro-
fessores e propostas de pesquisa técnico-científica dos estudantes.
Considerando o desafio de ‘estar no mundo’, ‘estar com o mundo’ e ‘estar com os outros’, 
numa atitude de diálogo em perspectivas horizontais e não autoritárias, o programa assu-
me uma atitude democrática, tanto no relacionamento com os estudantes e com o meio 
em que se insere, quanto nas metodologias utilizadas, que apesar do compromisso com 
a capacitação profissional, privilegiam enfoques participativos, co-criativos, centrados no 
ser humano e centrados na vida. Essa orientação significa, também, o compromisso com 
a capacitação de um profissional ético que reconhece os limites da sua atuação, mas sabe 
que sua autonomia e sua liberdade de escolher e decidir está alinhada com riscos e res-
ponsabilidades; que, além de conexões econômicas, sabe que as perspectivas que assume 
enquanto projeta, também possuem implicações sociais e na vida das pessoas, e, que sua 
atuação pode, ou reproduzir ideologias postas, ou contribuir com a transformação; que 
deve considerar a sustentabilidade econômica das ações com as quais se envolve, mas so-
bretudo a ética universal e a sustentabilidade social e ambiental.

Metodologia

Para discutir as ações do PPGDesign/Univille visando a efetivação da vocação dos progra-
mas profissionais, bem como contribuir com a translação do conhecimento entre acade-
mia e ao entorno no qual está inserido, foram revisados relatórios anuais produzidos pelo 
programa, bem como atividades associadas e constituídas com este compromisso. Para 
sistematizar os procedimentos, as análises abrangem discussões referentes à: (i) contextu-
alização do PPGDesign e do Contexto no qual está inserido; (ii) essências do Programa; 
(iii) disciplinas com maior ênfase na translação do conhecimento; (iv) atuação integrada 
entre os projetos de pesquisa dos autores: ÍRIS, RE-CRIAR e ETHOS; (v) atuação dos 
Projetos ÍRIS, RE-CRIAR e ETHOS na Capacitação profissional discente, democratização 
do conhecimento com as organizações de entorno.
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Contextualização do PPGDesign e do Contexto no qual está inserido 

A caracterização da cidade de Joinville e região, contribuiu para a criação de um cenário 
favorável ao desenvolvimento de produtos e serviços, tanto com o setor de indústria e 
serviços, quanto com organizações públicas e sociais, criando condições para absorção de 
profissionais criativos e comprometidos com a produção do conhecimento técnico-cien-
tífico e, sobretudo com o compromisso para a requalificação de profissionais já inseridos, 
considerando a exigências atuais em termos tecnológicos, aspectos relacionados à cultu-
ra (e suas dimensões ideacional, comportamental e material), particularidades sociais, e, 
especialmente desafios alusivos a complexidade das relações de produção (em termos de 
cenário local e global) e a sustentabilidade.
Joinville, município com a maior população do estado de Santa Catarina, na região sul do 
Brasil, conta com a estimativa de 577.077 habitantes e com produto interno bruto (PIB a 
preços correntes) equivalente a R$ 25.599.407,00, ocupando a 30ª posição no ranking bra-
sileiro. O índice de desenvolvimento humano municipal situa o município na 21ª posição 
do ranking nacional. A cidade possui o maior parque exportador do estado e é responsável 
por 20% das exportações catarinenses, com uma indústria atuante nas áreas de metal-
mecânica, plásticos, têxtil, madeireira, química, farmacêutica, tecnologia da informação, 
entre outras. Em virtude das mudanças previstas em relação aos processos e tecnologias 
industriais, o desafio da cidade é reorientar seu posicionamento de futuro (Joinville em 
dados –Promoção social, 2018; Joinville em dados– Características gerais, 2018). 
Com a consciência que cabe ao ensino e à educação um papel fundamental na participa-
ção da criação de bases necessárias para esta transição e para o desenvolvimento susten-
tável da região norte catarinense, auxiliando os setores a se colocarem em um regime de 
constante aperfeiçoamento, em uma perspectiva de sustentabilidade econômica, social e 
ambiental, o PPGDesign tem focado na qualificação de recursos humanos do setor pro-
dutivo, social e público por acreditar que esta seja a melhor forma de enfrentar os novos 
desafios trazidos pelos múltiplos cenários econômicos regionais e mundiais anunciados 
pela competitividade e pelas mudanças no cenário tecnológico, das relações trabalhistas e 
de empregabilidade global. Isso posto, observou-se a oportunidade de atuar na qualifica-
ção e capacitação profissional, bem como na dinâmica da inovação regional. 
Este cenário apresenta-se como uma oportunidade para que o PPGDesign se posicione 
como agente catalisador de transformações relacionadas a sustentabilidade da vida, por 
meio da qualificação e requalificação de profissionais inseridos neste cenário. Observa-se, 
no decurso de atuação do PPGDesign, a sensibilização profissional que ocorre com os 
estudantes, ao longo de dois anos de convivência, em relação à sustentabilidade, proces-
sos participativos, e modos próprios de pensar e sistematizar o conhecimento na área do 
design.
Com este foco, o PPGDesign da Univille, criado em 2012 e implantado em 2013, titulou 51 
mestres; no decorrer do seu percurso tem cooperado com o setor produtivo, contribuindo 
com a qualificação de profissionais que atuam nas áreas industrial, social e pública, consi-
derando o design de produtos, sistemas e serviços e sua conexão com a sustentabilidade. 
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Essências do Programa

O PPGDesign/Univille tem realizado experimentações de atuação técnico-científica volta-
das a estes objetivos, apesar do ensino brasileiro, em nível de stricto sensu, não apresentar 
diretrizes claras para os programas profissionais nesta área. A proposta pedagógica do 
programa tem sido construída com base em processos educativos direcionados à pesquisa 
aplicada, estratégica e tecnológica voltadas à contextos regionais e dirigidos aos cenários 
urbano, social e industrial, visando a qualificação de profissionais comprometidos com a 
sustentabilidade na produção técnico-científica dirigida ao conhecimento estratégico e 
aplicado no design de sistemas, produtos e serviços.
A partir do amadurecimento do Programa e das constantes ações relacionadas ao pla-
nejamento do curso, o mesmo foi reestruturado em 2016, com implantação em 2017. A 
intenção central foi fortalecer o alinhamento das atividades e articulações dos projetos 
com base na análise de conteúdo. O processo envolveu a análise das produções técnico-
científicas (2013-2016) da equipe docente e discente. A análise pautou-se em três per-
guntas básicas: O que estamos produzindo? Quem estamos qualificando? Quem são os 
nossos interlocutores? Estas questões originaram articulações relacionadas à produção 
acadêmica, ênfase da qualificação e interlocutores a partir do qual foi estruturado o DNA 
do curso. Estes estudos objetivaram verificar o alinhamento das competências dos pro-
fessores e egressos, bem como a coerência da proposta do Programa com os seus princi-
pais interlocutores, e constituindo-se, assim, em justificativa central para a proposta de 
reestruturação. Considerou-se, também: (i) a natureza dinâmica e flexível do mestrado 
em design e suas relações com o contexto social e o setor produtivo; (ii) a atualização do 
corpo docente; (iii) o fortalecimento da aderência, considerando produtos, serviços, sus-
tentabilidade (área de concentração), e palavras-chave da linha de pesquisa (Universidade 
da Região de Joinville, 2016)
Observou-se que o conteúdo transversal que permeia todas as ações do PPGDesign/Uni-
ville continua sendo a sustentabilidade. Uma das referências para a discussão de paradig-
mas do conhecimento é a obra ‘A Visão Sistêmica da Vida - Uma Concepção Unificada e 
suas Implicações Filosóficas, Políticas, Sociais e Econômicas’ da autoria de Fritjof Capra 
e Pier Luisi (2014, p. 13); os autores argumentam que “uma sociedade sustentável precisa 
ser planejada de maneira tal que seus modos de vida, suas atividades comerciais, sua eco-
nomia, suas estruturas físicas e suas tecnologias não interfiram na capacidade inerente da 
natureza para sustentar a vida”. Esta perspectiva é complementada pelas argumentações de 
Boff (2012) que distingue: enquanto a sustentabilidade se orienta pelos aspectos objetivos 
(meio-ambiente, economia, sociedade, gestão e distribuição de recursos), a concepção do 
cuidado é dirigida para aspectos mais subjetivos (associados a sustentabilidade) como 
valores, atitudes, espiritualidade e ética. Ao questionar ‘onde ficou o cuidado? O autor 
analisa que as contribuições da crítica (associada a razão), da criatividade (decorrente da 
técnica) e da libertação (conectada com o amor aos oprimidos) devem ser preservadas 
como construto histórico. Ao conectar os princípios da crítica, da criatividade e da liber-
tação com a educação, evidencia e expande os pilares para educação propostos por Delors 
(2000) para educação adequada ao século XXI: aprender a conhecer, aprender a fazer, 
aprender a ser, aprender a viver juntos e, aprender a cuidar (acrescentada por Boff, 2012).
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Identificamos nestes autores fundamentos e possibilidades de capacitação para situar o 
design em uma perspectiva de manutenção a vida, observando não apenas critérios obje-
tivos (econômicos, técnicos, ambientais, inovação e gestão) mas princípios mais subjeti-
vos (ética, comportamento, atitudes, filosofia, política, sociedade, cultura) relacionados ao 
cuidado. Ponderamos que, em virtude da inserção do Programa em um cenário essencial-
mente industrial, a translação de conhecimento e esforço coletivo em busca de alternativas 
é mais relevante ainda.

Disciplinas com maior ênfase na translação do conhecimento

De acordo com a proposta pedagógica do Programa e os relatórios Sucupira (anualmente 
remetidos a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/CAPES), as 
disciplinas são articuladas a partir de desafios propostos por setores vinculados ao con-
texto industrial/serviços, público e social. Os relatórios evidenciam que a metodologia é 
fortemente ancorada em práticas de parceria com organizações, resultando em um in-
tenso relacionamento com o contexto no qual o PPGDesign está inserido. Como prática 
docente, é usual a presença de dois professores, o que foi articulado intencionalmente 
para favorecer abordagens diferenciadas e complementares do conteúdo. A oferta das dis-
ciplinas é preliminarmente discutida com a intenção de identificar pontos de conexão e 
convergência entre elas, para que possam ser planejadas atividades conjuntas, bem como a 
continuidade de ações que iniciam em uma disciplina e finalizam em outra, possibilitando 
a articulação de diversas visões no intuito de resolver problemas associados ao design e ao 
cenário social, público e do setor industrial/serviços do entorno ao PPGDesign. 
Outra forma de dinamizar o processo de ensino e aprendizagem (bem como, a democra-
tização e transferência de conhecimento) é o envolvimento de empresas –públicas, não 
governamentais ou privadas– nas disciplinas, permitindo aos mestrandos contato direto 
com profissionais e problematizações do entorno. Essa inserção se estende com visitas téc-
nicas, desafios projetuais integrados entre empresa-academia, seminários e mesas-redon-
das. As atividades práticas desenvolvidas nas disciplinas contam, portanto, com o apoio do 
conhecimento e da tecnologia do setor produtivo (industrial, empresarial, social). 
Algumas disciplinas foram criadas para apoiar práticas de maior autonomia dos estudan-
tes na elaboração recíproca do conhecimento com os setores público, social e produtivo; 
estas disciplinas são essencialmente voltadas para a capacitação da pesquisa técnico-cien-
tífica conectada com sua opção pessoal de aprofundamento; são elas: ‘Teoria e Pesquisa 
em Design’, ‘Seminários de Trabalhos de Conclusão de Curso’ e ‘Mobilidade Acadêmica’.

‘Teoria e Pesquisa em Design’ e ‘Seminários de Trabalhos de Conclusão de Curso’

Ao revisar os relatórios Sucupira (2013-2017), observa-se que os seis anos de atuação 
do PPGDesign/Univille tem sido um tempo de experimentação, aprendizagem e ousadia 
para assumir riscos, priorizando a pesquisa aplicada, estratégica e tecnológica, mesmo que 
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ainda não existam diretrizes tão claras para os programas profissionais1. Os Trabalhos de 
Conclusão de Curso são, habitualmente, conectados com desafios reais (oriundos do setor 
industrial/serviços, público e social), e carregam em sua natureza, o objetivo de repensar o 
fazer profissional, o desenvolvimento e a transferência de tecnologia, e, do conhecimento 
como estratégias de transformação. As possibilidades associadas ao trabalho de conclusão 
são: trabalhos técnicos, desenvolvimento de produtos, processos, relatórios técnicos, regis-
tros de propriedade intelectual, ações de inovação tecnológica, entre outros (entregues sob 
o formato de memorial descritivo, relatório técnico ou dissertação, dependendo do grau 
de aprofundamento teórico ou da ênfase na documentação do projeto desenvolvido).
De acordo com a proposta pedagógica, desde o início do PPGDesign, a abordagem temá-
tica, conceitual, metodológica e a problematização dos Trabalhos de Conclusão de Curso, 
tem sido apoiada pela disciplina de ‘Teoria e Pesquisa em Design’, oferecida no primeiro 
ano de ingresso do estudante. Por ocasião da oferta desta disciplina, cada estudante já ini-
ciou as discussões com o seu orientador e a disciplina oferece, sobretudo, aporte técnico 
para a estruturação do projeto, informações relacionadas ao comitê de ética, requisitos 
relacionados ao documento de qualificação e ao documento final. Embora seja conduzida 
por dois professores, tradicionalmente conta com a participação de toda a equipe docente, 
especialmente no início da disciplina (para discutir questões conceituais relacionadas a 
proposta, resultados esperados e possíveis parceiros) e ao final (para acompanhar a apre-
sentação dos pré-projetos e contribuir com sugestões e pareceres).
Para ampliar o compromisso de translação do conhecimento associado ao tema de pes-
quisa do estudante, em 2016, foi criada a disciplina ‘Seminários de Trabalhos de Conclusão 
de Curso’ que prevê créditos por meio de atividades como “workshops, palestras, publi-
cações, capacitações profissionais entre outros” (PPGDesign, 2016). A partir das práticas 
conduzidas, foi notável o potencial percebido para alavancar a translação recíproca de 
conhecimento com as organizações de entorno ao Programa.

Mobilidade Acadêmica como Estratégia de Intercâmbio, Inserção e Reciprocidade

A disciplina de Mobilidade Acadêmica foi criada para estimular a inserção em organiza-
ções, visando o aprofundamento técnico/científico (por meio de intercâmbio em outras 
instituições educacionais ou centros de pesquisa, ou instituições do setor produtivo em 
âmbito nacional ou internacional) relacionada ao trabalho de conclusão em período. 

Ações e Atividades encadeadas pelos projetos de pesquisa dos autores: ÍRIS, RE-
CRIAR e ETHOS

Os fundamentos elencados articulam todas as ações do Programa (disciplinas, atuação 
técnico-científica, projetos de pesquisa e trabalhos de conclusão dos estudantes) com as 
linhas de pesquisa do Programa e dos Professores. Este encadeamento ocorre por meio 
dos ‘Projetos Guarda-Chuva’2 que visam dar esta coerência às ações do Programa.
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Cada membro da equipe docente do PPGDesign coordena um projeto no intuito de ali-
nhar suas investigações técnicas científicas com as necessidades do Programa, das Disci-
plinas e dos processos de capacitação discente. Os coordenadores do Projeto ÍRIS, RE-
CRIAR e ETHOS vem atuando em colaboração por afinidade (e complementaridade) de 
temáticas e abordagens.

Projeto ÍRIS - A imagem fotográfica e as ferramentas de concepção e desenvolvimento de 
projetos de artefatos tridimensionais
A proposta é coordenada pelo Prof. Dr. João Sobral e está vinculado as linhas de pesquisa 
e atuação técnico científica 1 e 2. Objetiva investigações relacionadas à imagem, como 
sistema simbólico, e os processos de concepção e desenvolvimento de artefatos no campo 
do design; visa, ainda, potencializar pesquisas teóricas e práticas sobre a cultura material e 
fabril, articular atividades junto com parceiros de pesquisa, e, avançar com a interdiscipli-
naridade entre a graduação, pós-graduação e setor produtivo.
Dentre as propostas conduzidas está o ‘Estudo comparativo dos métodos de fabricação 
digital e da produção de imagens fotográficas adstritas ao contexto do artefato tridimen-
sional nas dimensões da concepção, desenvolvimento e do ensino e aprendizagem do de-
sign’, financiado com recursos do edital Universal/CNPq, cujo resultado foi uma patente 
de processo. 
O projeto mantém ainda o grupo de estudo HOMERO 3D (em colaboração com o Projeto 
ETHOS e RE-CRIAR) que visa fomentar o debate, a discussão, a pesquisa e o desenvolvi-
mento de projetos de design que exploram a tecnologia de impressão 3D como recurso 
educacional de pessoas cegas ou com baixa visão. Em artigos publicados no 15º Congresso 
Internacional Ergodesign/USIHC (2015) e na Revista Cuadernos (2018), a equipe apresen-
tou: (i) reflexões relacionadas a impressora 3D como potencializadora de ações comunica-
cionais e educacionais voltadas para pessoas cegas; (ii) discussões acerca do sentido tátil, da 
percepção e da cognição em uma perspectiva de aprendizagem inclusiva orientada para pes-
soas cegas, bem como as contribuições da impressão 3D na dinâmica do ‘ver’ com as mãos. 
Da mesma forma, o ÍRIS empreende pesquisas no projeto ‘Magma’ (em associação com 
o projeto RE-CRIAR e o PRISMA3) que visa o desenvolvimento processos de moldes de 
fundição junto à empresa metalúrgica IMAM.

Projeto RE-CRIAR - As dimensões criativas do design para a sustentabilidade 
Coordenado pela Profa. MSc. Anna Cavalcanti, e vinculado a linha de pesquisa e atuação 
técnico-científica 2, visa investigar a influência do design no campo da sustentabilidade, e 
se propõe a fomentar e estudar os aspectos relevantes para o desenvolvimento de produ-
tos e serviços sustentáveis em toda a cadeia de valor. As reflexões geradas pelas pesquisas 
teórico práticas objetivam aplicações diretas em projetos de produtos e serviços que ve-
nham a ser convertidos para a sociedade por meio de parcerias com o setor produtivo, a 
academia e a comunidade. Atua coletivamente com os projetos ÍRIS (em ações relaciona-
das ao grupo de estudos Homero 3D), ETHOS e DESUS4 (na composição do grupo de 
estudos LECid).
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O LECid - Laboratório de Estudos da Cidade (registrado no CNPq), atua conjuntamente 
em diversas iniciativas com foco nas dimensões sustentáveis, desenvolvendo diversas ati-
vidades envolvendo o setor público, privado e a comunidade.

Projeto ETHOS - Design & Relações de Uso
Coordenado pela Profa. Dra. Marli Teresinha Everling é vinculado a linha de pesquisa 
e atuação técnico-científica 1; visa fomentar ações e pesquisas técnico-científicas para o 
´Design e relações de uso´ respondendo a desafios oriundos de setores sociais, públicos e 
industrial/serviços. Seu nome ‘ETHOS’ visa comunicar que abordagens de design, além 
de serem centradas no humano, devem ser orientadas para a manutenção da vida, “sem 
perder a perspectiva que a realidade humana é construto histórico e social constituído a 
partir da teia de relações coletivas dos seres nos meios em que nascem e vivem; o objetivo 
foi redirecionar para a condução de ações e pesquisas técnico-científicas orientadas para o 
design e relações de uso, respondendo a desafios oriundos dos múltiplos cenários associa-
dos” (Everling, et al., 2019). Está vinculado aos Grupo de Estudos LECid e HOMERO 3D.
Presta assessoria em aspectos relacionados ao Design participativo/Design for Change ao 
Instituto Caranguejo de Educação Ambiental e aos Projetos AmaViva e SempreViva5. Pa-
ralelamente foram realizadas ações relacionadas ao Design e relações de uso considerando 
participação, sistemas de aprendizagem, ambiente para moradores de rua, ambiente para 
usuários e voluntários do centro de valorização a vida, e, oficinas de transferência tecno-
lógica com foco na colaboração.

Atuação dos Projetos ÍRIS, RE-CRIAR e ETHOS na Capacitação profissional dis-
cente, democratização do conhecimento com as organizações de entorno 

A partir dos temas associados à área de concentração (sustentabilidade) das linhas de 
pesquisa e atuação técnico-científica 1 (Processo de Produção e Design) e 2 (Produção 
Tecnológica e Sustentabilidade), da ênfase em produtos e serviços, da participação nos 
projetos ‘guarda-chuva’, do suporte das disciplinas de ‘Teoria e Pesquisa em Design’, ‘Semi-
nários de Trabalhos de Conclusão de Curso’ e ‘Seminários de Experiências Profissionais’, 
o estudante vai desenhando com o orientador o seu percurso no Programa, bem como 
vivências de democratização de conhecimento que deseja conduzir. Com frequência, ao 
longo do amadurecimento da proposta, surgem oportunidades de atuação em parceria 
com organizações. 
O quadro 2 elenca os Trabalhos de Conclusão de Curso conectados com o projeto Ìris, 
bem como os parceiros de cada trabalho e a conexão com a linha de pesquisa.
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Quadro 2: Projetos de TCC vinculados ao projeto ÍRIS.

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
-PROJETO ÍRIS

Campo/Parceiro Linha

Design de Superfície: a valorização do Museu Nacional 
do Mar por meio da criação de artefatos [autora: Irma 
Haensch Pereira]

Patrimônio
Museu do Mar

LPA_TC1

Aparelho para Secagem de Instrumentos Cirúrgicos
 [autor: Carlos Amorim]

Odontologia LPA_TC1

Design do Equipamento: Ng-tox para a Empresa 
Ecobabitonga Tecnologia [autor: Jonathan Camargo]

Tecnologia
Ecobabitonga 

LPA_TC2

Design, projeto e desenvolvimento de produto 
para indústria de mobiliário Serflex [autora: Daniela 
Bernardi].

Mobiliário
Serflex

LPA_TC1

As Percepções do Olhar: a fotografia aplicada ao 
estímulo do processo criativo [autora: Eloah Maria 
Oliveira Acauan]

Fotografia 
Educação Infantil

LPA_TC2

Turismo inclusivo: uma proposta de inserção social 
dos cegos por meio da fotografia multissensorial 
[autor: Jonas Porto]

Educação inclusiva LPA_TC2

Da Filosofia ao Design: Um Acorde Psicodélico 
[autora: Fernanda Rios]

Filosofia LPA_TC1

A Inclusão De Pessoas Com Deficiência Visual No 
Ambiente Digital: Uma Proposta Para A Empresa Soul 
Marketing [autor: Willian Amphilóquio]

Educação inclusiva LPA_TC1

Fonte: Os autores, 2019.

Observa-se que os TCCS vinculados ao Projeto ÍRIS estão equilibradamente distribuídos 
entre as linhas de pesquisa 1 e 2. Três projetos possuem ênfase educacional (duas de orien-
tação inclusiva, e uma a partir da perspectiva infantil), todas relacionadas ao olhar (ou sua 
ausência ou limitação), evidenciando que os objetivos do projeto ÍRIS e do grupo de estu-
dos Homero 3D estão ressoando junto aos discentes. A proposta de Design de Superfície 
desenvolvida em parceria com o Museu do Mar de São Francisco do Sul (Santa Catarina, 
Brasil) também evidencia conexão com conceitos relacionados a imagem. A proposta com 
abordagem filosófica de determinado momento da história do design, evidencia a flexibi-
lidade para que fosse encontrado um elo de ligação entre os interesses da estudante (inten-
samente sensibilizada para esta questão) e o projeto ÍRIS, cuja perspectiva de abordagem 
da imagem parte da filosofia. 
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Duas propostas possuem cunho tecnológico, uma com ênfase no meio ambiente (em par-
ceria com a Empresa Ecobabitonga Tecnologia) e outra, em saúde (Aparelho para Seca-
gem de Instrumentos Cirúrgicos). 
O quadro 3 elenca os Trabalhos de Conclusão de Curso conectados com o projeto RE-
CRIAR, bem como os parceiros de cada trabalho e a conexão com a linha de pesquisa.

Quadro 3: Projetos de TCC vinculados ao projeto RE-CRIAR.

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
PROJETO RE-CRIAR

Campo/Parceiro Linha

Ecodesign de bolsas: um projeto de Upcycling de 
sacos de ráfia para comunidades artesãs da Região 
de Blumenau, Santa Catarina. [autora: Edna Regina 
Steinhauser]

Resíduos
Artesãs da Região 
de Blumenau

LPA_TC2

Proposta de Design de Serviços para um Sistema de 
acondicionamento e coleta de resíduos da construção 
civil em pequenas obras [autor: Mateus Szomorovszky]

Resíduos
Construção civil

LPA_TC2

Tecnologia para Movimentação e Transferência de 
Pessoas com Mobilidade Reduzida no Leito [autor: 
Marcelo Alves]

Tecnologia assistiva LPA_TC2

Desenvolvimento de Brindes a partir do Reuso de 
Materiais: uma Perspectiva Sustentável [autor: Ricardo 
Steiner]

Resíduos
Docol Metais Ltda

LPA_TC2

Desenvolvimento de produtos a partir do reuso 
de materiais metálicos descartados [autor: Sidnei 
Zamberlan]

Resíduos LPA_TC2

Gestão do design para a sustentabilidade no terceiro 
setor: uma proposta para a Rede Feminina de 
Combate ao Câncer de Indaial [Caroline Haddlich]

Resíduos
ONG Rede Feminina 
de Combate ao 
Câncer de Indaial6

LPA_TC2

Design de moda inclusivo: tecnologia vestível para 
pessoas com autismo [autora: Carla Wick]

Tecnologia assistiva LPA_TC2

Fonte: Os autores, 2019.

Observa-se nos TCCS vinculados ao Projeto RE-CRIAR a, consistência de abordagem 
orientada para resíduos, upcycling, reaproveitamento e sustentabilidade em diversas áreas 
como moda, engenharia, arquitetura, publicidade e propaganda, contribuindo com a capa-
citação de recursos humanos (com ênfase na criatividade, no design e na sustentabilidade).
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As exceções foram os desafios relacionados a tecnologia de movimentação e transferência 
de pessoas com mobilidade reduzida no leito e ao design de moda inclusivo: tecnologia 
vestível para pessoas com autismo; este desvio enfatiza a entrega ao processo de pesquisa, 
acolhendo os resultados que vieram e que redirecionaram as investigações de uma direção 
para outra, evidenciando que o problema real da problematização anteriormente feita 
(sob uma perspectiva) era dependente de uma solução relacionada à tecnologia assistiva. 
O quadro 4 apresenta os projetos desenvolvidos por mestrandos vinculados ao projeto 
ETHOS, coordenado pela Professora Marli Everling.

Quadro 4: Projetos de TCC vinculados ao projeto ETHOS

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 
PROJETO ETHOS

Campo/Parceiros Linha

Design de Embalagem de Alimento Congelado: Um 
Estudo de Caso da Itálica Indústria e Comércio de 
Alimentos Ltda. [autor: Luiz Eduardo Souza]

Embalagens
Itálica Ltda.

LPA_TC1

O Processo Criativo em Arquitetura e Design: 
Afinidades e a Discussão da Identidade a 
Metroquadrado [autor: Miguel Canãs Martins]

Serviços
Escritório 
Metroquadrado

LPA_TC1

A Pesquisa Ação e o Design Participativo: 
Sensibilidade e Empatia para Abordagem de Grupos 
Sociais [autora: Maria Odete Duarte Stahn]

Grupo Social Pontos 
de Amor

LPA_TC2

Design e Desenvolvimento de Produtos de Moda: 
A Organização de uma Estrutura Projetual para as 
Disciplinas de Projeto de Coleção do Curso Superior 
de Tecnologia em Design de Moda do Senai/Curitiba 
[autor Edson Korner]

Educação
Senai Curitiba

LPA_TC1

Princípios de Design Thinking e de Cenografia Teatral 
Aplicados a um Processo Projetual de Design de 
Interiores em Ambientes de Varejo [autora: Susane 
Tomelin Raiter]

Educação LPA_TC1

Uma Perspectiva sobre a Atuação do Designer em 
um Mundo Complexo, em uma Aplicação Prática 
Denominada Rota do Mangue [autora: Morgana Creuz 
Gasnke]

Educação
Instituto Caranguejo 
de Educação 
Ambiental

LPA_TC1

Criar, Desenhar e Modelar nos processos de Design de 
Moda [autora: Mara Rúbia Theis]

Educação LPA_TC2

Design, abordagens participativas e hospitalização 
infantil [autor: Leonardo Cecyn]

Serviços
Hospital Infantil de 
Joinville - HJAF

LPA_TC1

continúa >>



Cuaderno 121  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 81-100  ISSN 1668-0227 95

Sobral | Everling | Cavalcanti | Rodrigues Ações Estratégicas para Translação de Conhecimento (...)

Design, arquitetura e inovação social [autora: Rafaela 
Rodrigues]

Serviços
Administração 
Pública de Joinville

LPA_TC1

Fonte: Os autores, 2019

Os TCCS vinculados ao Projeto ETHOS são dirigidos para o setor industrial/serviços, 
setor público, social e educacional. Embora, a educação esteja identificada como setor 
específico, frequentemente se sobrepõem e se associa as outras três categorizações. Duas 
propostas foram orientadas para os setores industrial e serviços; a primeira delas, além 
de resultar em uma linha de embalagem de alimentos para a Indústria Itálica, também 
resultou em processo metodológico para embalagens com ênfase na sustentabilidade, no 
design da informação e em relações de uso. A segunda proposta, orientada para um escri-
tório de arquitetura, teve dois desdobramentos: o desenvolvimento participativo de um 
processo metodológico para o escritório, bem como um novo empreendimento com ên-
fase em ações co-criativas.
Quatro outras propostas tiveram ênfase educacional e todas resultaram em processos edu-
cacionais: o primeiro, conduzido com o grupo ‘Pontos de Amor’, foi desenhado para ser 
adequado a grupos sociais; o segundo abrangeu a estrutura projetual das disciplinas de 
todos os períodos do tecnólogo em Moda do SENAI-Curitiba, bem como sua conexão 
com as demais disciplinas, e foi delineado, participativamente, com a equipe docente do 
curso sob a mediação do estudante de mestrado (que coordenava o Tecnólogo); o terceiro 
incorporou princípios de design thinking e cenografia para o desenvolvimento de um 
processo projetual para o design de interiores; o quarto resultou na síntese de conteúdo de 
aprendizagem (ilustrado e interativo) de suporte aos processo de criar, desenhar e mode-
lar na área de moda. O conteúdo foi disponibilizado em formato on-line.
Os três últimos trabalhos orientados foram desenvolvidos em parceria com o Instituto 
Caranguejo de Educação Ambiental, Hospital Infantil de Joinville e setores da adminis-
tração pública de Joinville. O trabalho desenvolvido com o instituto visava a proposição 
de um produto-sistema de apoio a um jogo que integra a vida analógica e digital no en-
torno da Baía da Babitonga (Joinville, SC, Brasil) denominado Rota do Mangue (com a 
intenção de promover a contemplação e o cuidado com a Baía). Com o Hospital Infantil 
de Joinville foi desenvolvido um processo participativo com a equipe multiprofissional 
da ala de ‘Saúde Mental’ no intuito de mediar a construção coletiva de uma tecnologia de 
suporte à prática profissional da equipe. Com a administração pública de Joinville, está 
em desenvolvimento um processo participativo de facilitação a participação popular em 
audiências públicas. 
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Considerações finais 

Partindo da premissa que em um sistema democrático a educação deve ser potencializado-
ra da qualidade de vida, considera-se que a pós-graduação em design tem contribuições a 
oferecer nas dimensões da vida social, econômica, pública e profissional entre outras, bem 
como, na transformação do mundo ‘como está’ para como ele ‘pode ser’. Tem também, 
contribuições em relação a reflexões sobre o equilíbrio entre o nosso fazer (considerando 
habilidades criativas, possibilidades e respostas decorrentes do avanço de conhecimentos 
sobre materiais e tecnologia) e as consequências desta atuação sobre a sustentabilidade do 
meio em que vivemos, da vida de outros seres e da nossa própria vida. 
A educação (dependendo da configuração do sistema) se constitui em caminho para de-
mocratização de conhecimento e mesmo de mobilidade social, embora, neste artigo este 
não seja o ponto central. Pretendeu-se, ao longo dele, situar o design como instrumento e 
possibilidade de ampliar a democracia, visto que o design é reflexo e está ligado ao agir, e 
por vezes, amplifica comportamentos, crenças e valores que vagueiam em nossas mentes 
coletivas. Mas para isso, programas como o PPGDesign/Univille, precisam incluir discus-
sões, análises e reflexões sobre a ética social, do cuidado e da sustentabilidade em seu fazer 
diário. 
Observando as práticas e os resultados de capacitação dos Projetos ÍRIS, RE-CRIAR e 
ETHOS, evidencia-se a atenção para estas questões que necessitam, entretanto, ser con-
tinuamente amadurecidas, reafirmadas e fortalecidas para que possam ser amplificadas e 
fazer eco na transformação do cenário do qual o PPGDesign faz parte. 
Como forma de democratizar e disseminar o conhecimento gerado, continuamente, 
são promovidos eventos, dentre os quais destacam-se o GAMPI Plural (com periodici-
dade anual), o 14º Congresso Internacional Ergodesign/USIHC (2014), o 2º Congresso 
Internacional/8º Workshop Design & Materiais (2017) e o 13º Congresso Brasileiro de 
Pesquisa e Desenvolvimento em Design - P&D Design (2018); os eixos temáticos destes 
evento, foram estruturados, na sua essência, para comunicarem princípios relevantes para 
o PPGDesign e contribuir com a disseminação do conhecimento gerado no Programa. 
O periódico Plural Design (publicação técnico-científica, recentemente criada pelo PPG-
Design) também intenciona disseminar a colaboração prática e teórica entre academia e 
sociedade para o desenvolvimento da ciência aplicada de impacto social. 
Por fim, considera-se que estas ações não são ponto de chegada, mas um percurso de 
experimentação (em constante mutação, reconfiguração e aperfeiçoamento) para que o 
conhecimento gerado, de forma iterativa entre o PPGDesign e o cenário público, social, 
bem como, com o setor industrial/serviços de entorno, alcance a sociedade, efetivando a 
translação do conhecimento para amplificar benefícios.

Notas

1. Este esforço foi reconhecido no primeiro ciclo de avaliação da CAPES que destacou e 
avaliou como ‘muito boa’ as dimensões ‘produção técnica’ e a ‘inserção social’.
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2. Os projetos guarda-chuva são de autoria de cada professor e estruturam a sua atuação 
técnico-científica, pesquisa, inserção social, disciplinas e orientações.
3. O projeto PRISMA é coordenado pelo professor Danilo Corrêa Silva e visa promover 
investigações e desenvolvimentos, de caráter tecnológico e acadêmico, relativos a novos 
materiais e suas aplicações no design de produtos (PPGDESIGN/UNIVILLE, WEB).
4. Coordenado pela Professora Adriane Shibata, visa promover ações de ensino, pesquisa 
e extensão em design, considerando a sustentabilidade, suas dimensões e a inovação social 
(PPGDESIGN/UNIVILLE, WEB).
5. Os projetos AmaViva e SempreViva são ações de capacitação para o trabalho e renda, 
especialmente com mulheres; a proposta é parte do Projeto guarda-chuva SIMBOL (co-
ordenado pela Professora Elenir com vistas ao desenvolvimento de pesquisas em design, 
fundadas na antropologia cultural contemplando ‘o design e suas fronteiras na instituição 
social da cultura simbólica’).
6. Também contribuíram as confecções da região de Indaial, o Centro Universitário Leo-
nardo da Vinci e a Fundação Indaialense de Cultura.
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Resumen: El concepto de democracia proporciona un sistema igualitario de entrada a 
los instrumentos de determinación política, y la realización de este ideal inevitablemente 
pasa por los procesos educativos como una forma de garantizar el acceso a dimensiones 
básicas: económicas, sociales y culturales. La educación se muestra, en el contexto demo-
crático, como uno de los medios más poderosos para construir y garantizar las relaciones 
que facilitan este proceso. En vista de lo anterior, el objetivo es presentar acciones estra-
tégicas para la traducción del conocimiento entre la academia y la sociedad como una 
forma de acción que construye el acceso a procesos democráticos a través del desarrollo 
socioeconómico, llevado a cabo por el Programa de Posgrado en Diseño de la Universidad 
de la Región de Joinville - PPGDesign / Univille. Con este fin, se revisaron los informes 
anuales producidos por el programa, así como las actividades asociadas y se constituyeron 
bajo este compromiso. Las consideraciones finales presentan conclusiones relacionadas 
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con las acciones de PPGDesign / Univille, considerando la vocación de los programas pro-
fesionales, así como la forma en que se lleva a cabo la traducción del conocimiento entre 
la academia y la sociedad.

Palabra clave: Estudios de posgrado - traducción del conocimiento - investigación apli-
cada

Abstract: The concept of democracy provides an egalitarian system of entry to the instru-
ments of political determination, and the realization of this ideal inevitably goes through 
educational processes as a way of guaranteeing access to basic dimensions: economic, so-
cial, and cultural. Education is shown, in the democratic context, as one of the most pow-
erful means to build and guarantee the relationships that facilitate this process. In view of 
the above, this paper presents the strategic actions for the translation of knowledge be-
tween academia and society as a form of action that builds access to democratic processes 
through socioeconomic development, carried out by the Postgraduate Program in Design 
of the University of the Joinville Region - PPGDesign / Univille. To this goal, the annual 
reports produced by the program, as well as the associated activities, were reviewed and 
constituted under this commitment. The final considerations present conclusions related 
to the actions of PPGDesign / Univille, considering the vocation of professional programs, 
as well as the way in which the translation of knowledge is carried out between academia 
and society.

Keywords: Postgraduate studies - knowledge translation - applied research.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Inclusão Digital e 
Envelhecimento: uma 

abordagem centrada no 
humano e social pelo Design

Edson José Carpintero Rezende (1) e 
Cláudia Fátima Campos (2)

Resumo: A terceira idade vem ganhando visibilidade decorrente de um crescimento ace-
lerado, resultante do aumento da longevidade e da queda da fecundidade. Há uma hete-
rogeneidade neste público-alvo, relacionada à presença de possíveis limitações físicas e 
cognitivas e ao contexto dos países latino-americanos que vivenciam grandes desigual-
dades sociais. Para diminuir essa desigualdade, é necessário entender suas necessidades 
e interesses, incentivar o envelhecimento ativo e contribuir para o acesso a seus direitos. 
Um dos preceitos legais refere-se à educação continuada ao longo da vida. Vale destacar 
que o analfabetismo está muito presente entre os idosos, fato este que coincide com o 
analfabetismo digital, observado na pouca habilidade com os computadores. Ao se pro-
moverem ações de inclusão social digital, o idoso pode adquirir conhecimentos e, assim, 
atualizar-se com a possibilidade de permanecer ou se reinserir no mercado de trabalho. 
A inclusão digital também favorece o convívio social e familiar do idoso, já que permite 
o encurtamento de distâncias. Entender este cenário complexo é uma tarefa difícil, mas 
pode ser facilitada pelo uso de ferramentas do design, úteis para se elaborar um diagnósti-
co e assim estabelecer diretrizes projetuais que favoreçam a inclusão digital para os idosos. 
Pretende-se explorar, por meio de uma reflexão teórica, o contexto que envolve a inclusão 
digital dos idosos e suas peculiaridades. Ao final, espera-se apontar caminhos em que o 
design contribua para o bem-estar e a qualidade de vida dessas pessoas e apresentar um 
caso para ilustrar uma experiência exitosa desta relação.

Palavras chave: envelhecimento - design - inclusão digital - qualidade de vida.

[Resumos em espanhol e inglês nas páginas 116-117]
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Introdução

É muito perceptível o quanto o público idoso tem crescido mundialmente, e, acompa-
nhando esta tendência, o Brasil está envelhecendo muito rapidamente (Küchemann, 
2012). Tendo em vista a proeminência que os idosos terão em nossas sociedades nas próxi-
mas décadas, garantir sua inclusão em todas as esferas e abrir espaços para seu desenvolvi-
mento pessoal será de importância crítica. Nesse sentido, é necessário entender não apenas 
seus interesses e necessidades, mas também de que maneira eles podem continuar contri-
buindo para a sociedade a partir de níveis adequados de bem-estar (Huenchuán, 2013). 
Os dispositivos tecnológicos estão cada vez mais modernos e frequentes em diversas par-
tes do planeta. Em contrapartida, Castells e Cardoso (2005, p. 228) afirmam que “quase a 
metade dos habitantes da terra nunca fizeram sequer uma ligação telefônica e apenas cerca 
de 5% dos latino-americanos têm acesso à Internet em casa”. Esta situação díspar é reflexo 
das desigualdades sociais vivenciados em países em desenvolvimento, como o Brasil.
As desigualdades são percebidas em vários setores e, no que tange à inclusão digital, não é 
diferente. Em se tratando de idosos, esta realidade ainda é mais sombria, visto que, quando 
jovens, algumas das tecnologias disponíveis atualmente nem existiam. Por isso, é impor-
tante compreender bem este cenário, para que se consiga minimizar algumas dessas ques-
tões. Tal compreensão perpassa pelo conceito de idoso, envelhecimento ativo, qualidade 
de vida e aspectos legais que preveem os direitos destas pessoas.
É também percebível que os atuais desafios do envelhecimento são abundantes e exigem 
capacidade das organizações não governamentais e governamentais de fornecer eficaz-
mente várias categorias de políticas públicas. É possível observar, cada vez mais, que o 
desenvolvimento de produtos aponta para a atenção aos aspectos humanos em seus pro-
jetos por meio do Design Centrado no Humano, que auxilia no atual cenário e suas com-
plexidades.
A inclusão digital pode ter um papel muito importante na vida dos idosos. Percebe-se 
que muitos deles transitam pelo universo das tecnologias de informação e comunicação, 
apresentando melhorias na cognição, nas relações sociais, enfim, no seu bem-estar, de 
maneira geral. Por meio da tecnologia, é possível a aquisição de novos conhecimentos, 
que pode resultar em uma atualização capaz de abrir portas no mercado de trabalho ou 
mesmo favorecer sua permanência. Dentre as diversas vantagens oferecidas, pode-se citar 
a redução de distâncias quando da comunicação com familiares e amigos que estão longe, 
inclusive com redução de custos.
Assim, este artigo pretende-se explorar, por meio de uma reflexão teórica, o contexto que 
envolve a inclusão digital dos idosos e suas peculiaridades e apontar caminhos em que 
o design contribua para o bem-estar e a qualidade de vida dessas pessoas. Também será 
apresentado um caso interessante oriundo da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro, para ilustrar uma experiência exitosa desta relação.
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Contextualização e conceitos ligados ao envelhecimento

A terceira idade vem ganhando visibilidade decorrente de um crescimento acelerado, re-
sultante do aumento da longevidade e da queda da fecundidade (Alcântara, Camarano 
& Giacomin, 2016). Tavares e Souza (2012) e Veras (2011) apontam que entre os fatores 
responsáveis pelo incremento da população idosa estão os avanços tecnológicos, princi-
palmente aqueles relacionados à área da saúde, que permitem melhor qualidade de vida, 
aumentando a expectativa de vida. 
Andrade Neto, Eishima, Bazán e Landim (2010) afirmam que o público idoso tem cresci-
do mundialmente. Com taxa de crescimento de 3% ao ano, o segmento demográfico de 
60 anos ou mais representou, em 2010, 12,3% da população mundial. Estima-se que este 
percentual ascenderá a 21,3% em 2050, sendo essa estimativa ainda mais elevada para o 
Brasil, com previsão de que naquele ano a população idosa comporá 29,6% da população 
brasileira (Barros & Goldbaum, 2018). De acordo com Papalia e Feldman (2013), o cresci-
mento mais rápido desta parcela da população será nos países em desenvolvimento, onde 
em 2013 se concentravam 62% dos idosos do mundo. 
Segundo He, Goodkind e Kowal (2016), a Ásia e a América Latina testemunharão, até 
2026, aumento de cerca de 236 milhões de pessoas com 65 anos ou mais. De 2025 a 2050, 
prevê-se que a população mais velha quase dobre para 1,6 bilhão globalmente, enquanto a 
população total crescerá apenas 34% no mesmo período. Na América Latina e no Caribe, 
a população com idade superior a 60 anos cresceu de 9,6 milhões, em 1950, para 70,9 
milhões, em 2015. 
No Brasil, o aumento da população idosa está provocando uma modificação no formato 
da pirâmide populacional, visto que há o aumento da expectativa de vida e o declínio da 
taxa de fecundidade, o que causa o estreitamento da base da pirâmide etária (Alcânta-
ra, Camarano & Giacomin, 2016; Tavares & Souza, 2012). Para o Brasil, estima-se que a 
proporção destas pessoas seja de 13% em 2020 e 25% em 2050 (He, Goodkind & Kowal, 
2016). É esperado que o Brasil fique em sexto lugar no ranking mundial de países com 
a maior população idosa em 2025, com proporção aproximada de 14%. Por essa razão, 
a terceira idade tem atraído a preocupação de diferentes áreas de pesquisa, por ser um 
público muito diferenciado, tanto entre si quanto entre outros grupos etários (Ferreira, 
Maciel, Silva, Sá & Moreira, 2010). Em se tratando do envelhecimento da população bra-
sileira, percebe-se que, entre a década de 1940 e a de 1960, a população era extremamente 
jovem (cerca de 52% abaixo de 20 anos), sendo que as pessoas com idade superior a 65 
anos perfaziam menos de 3%. Nesse período, observou-se significativo declínio da morta-
lidade e leve queda da fecundidade. Em fins da década de 1960, houve declínio rápido da 
fecundidade e, no início do século XXI, as taxas de fecundidade estavam bem próximas 
das taxas de reposição, resultando, assim, em um crescimento nulo da população no longo 
prazo (Carvalho & Garcia, 2003).
He, Goodkind e Kowal (2016) e World Health Organization (2005) apontam que o ritmo 
do envelhecimento não foi uniforme. Uma característica distinta do envelhecimento da 
população global é a sua velocidade desigual nas regiões do mundo e nos níveis de de-
senvolvimento. A maioria dos países mais desenvolvidos da Europa tem envelhecido há 
décadas; alguns há mais de um século. Carvalho & Garcia (2003) descreveram uma com-
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paração entre as mudanças demográficas ocorridas no Brasil e em um país desenvolvido 
como a Inglaterra. Percebeu-se que este último necessitou de 100 anos para ter declínio 
de 58% nas taxas de fecundidade, enquanto no Brasil o percentual de declínio observado 
foi de 60%, porém, em um prazo de 30 anos. Quando se analisa a proporção de idosos, 
observa-se que a Inglaterra vivenciou aumento de 56% nesse seguimento, totalizando 
11,6% de idosos no mesmo prazo de 60 anos (entre 1870 e 1930). Já no Brasil, percebe-se 
aumento de 5,1 para 8,6% do número de idosos, perfazendo 69% também e em um prazo 
de 30 anos (entre 1970 e 2000). Vale ressaltar que países desenvolvidos como a Inglaterra 
nunca vivenciaram níveis tão altos de fecundidade como o Brasil.
A Organização Mundial de Saúde considera, para os países desenvolvidos, a idade de 65 
anos como a fase inicial da terceira idade. Já em países em desenvolvimento, como o Brasil, 
o indivíduo é considerado idoso quando chega aos 60 anos, porém, a idade e o proces-
so de envelhecimento possuem significados que ultrapassam a idade cronológica (Castro 
& Campos, 2016; Brasil, 2003; Schneider & Irigaray, 2008; World Health Organization, 
2002). Petersen, Kalempa & Pykosz (2013) relatam que a terceira idade se inicia em torno 
dos 60 ou 65 anos, variando de acordo com o contexto socioeconômico do país e do pró-
prio indivíduo. Deve-se considerar que a idade cronológica não reflete a verdadeira idade 
física e biológica, portanto, não há uma idade consensual para o início da velhice. Andrade 
Neto, Eishima, Bazán & Landim (2010) ressaltam ainda que a população idosa é muito 
extensa, chegando a diferenças de 30 anos de idade em um mesmo grupo populacional, 
fator que torna este grupo muito heterogêneo. 
Segundo Carvalho e Garcia (2003), para compreender o processo de envelhecimento po-
pulacional, é primordial diferenciar dois conceitos. Um deles diz respeito à longevidade, 
que corresponde ao número de anos que um indivíduo viverá, referindo-se principalmen-
te às pessoas de uma mesma geração. O outro refere-se ao envelhecimento populacional 
propriamente dito, pois está relacionado à mudança na estrutura etária da população. 
O envelhecimento é um fenômeno que varia de indivíduo para indivíduo, pois representa 
uma associação entre fatores genéticos, sociais, culturais e ambientais. A imagem do idoso 
na sociedade mostra-se dividida em dois grupos: um que é autônomo, ativo, disposto e re-
pleto de sonhos e desejos, e outro que é associado à dependência, à solidão, ao abandono e 
à falta de sexualidade e grande consumidor de recursos públicos. Essa visão negativa ainda 
sobressai na atualidade (Camarano, 2004; Ferreira, Maciel, Silva, Sá & Moreira, 2010). De 
acordo com Ferreira, Maciel, Silva, Sá e Moreira (2010), ao se avaliar a representação social 
do idoso diante de alguns termos associados a eles e por eles, percebe-se que envelheci-
mento está ligado a velho, limitação, doença e inutilidade, muito provavelmente pela alta 
incidência de doenças crônicas nessa etapa da vida. Essa visão é pobre, pois está limitada 
aos fenômenos de ordem puramente biológica, não considerando, muitas vezes, referên-
cias pessoais e culturais. É necessário construir uma imagem mais positiva do idoso, por 
meio de uma educação para a velhice nos vários espaços onde estão inseridos. Há que se 
valorizar o saber dos mais velhos, bem como suas experiências de vida.
Com o intuito de melhor atuação diante das questões que envolvem o envelhecimento, a 
Organização Mundial de Saúde propõe o envelhecimento ativo, que é o processo de otimi-
zação das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar 
a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. Representa um processo 



Cuaderno 121  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 101-117  ISSN 1668-0227 105

Carpintero Rezende | Campos Inclusão Digital e Envelhecimento (...)

de otimização do estilo de vida do idoso, além de uma expectativa de vida mais saudável, 
que leva em consideração a saúde mental e também a física (World Health Organization, 
2005). O envelhecimento ativo deve ser incentivado ao longo de toda a vida, garantindo 
uma velhice com qualidade de vida e bem-estar; não deve ser entendido como o fim do 
desenvolvimento, mas como o início de uma nova fase e um desafio. Assim, promover o 
envelhecimento ativo mostra-se necessário desde o início da educação do indivíduo, apre-
sentando foco na autonomia e qualidade de vida (Vaccarezzi, Espírito-Santo & Baptista, 
2011). 
Não obstante, o envelhecimento ativo depende, além de aspectos como engajamento com 
a vida, habilidades funcionais e cognitivas, hábitos saudáveis, de condições materiais e 
de dimensões socioculturais e coletivas sociais que afetam tipos individuais de compor-
tamento e o curso de vida. Esses fatores, conforme Camarano (2014), reforçam a ideia 
que os idosos não constituem um grupo homogêneo e que a diversidade individual pode 
se alargar, quanto mais envelhecido for o indivíduo e quanto mais precárias forem suas 
condições financeiras.
Sendo uma das singularidades do idoso ser um indivíduo diverso, a idade cronológica 
não consegue representar a categoria do idoso em sua diversidade e em suas dimensões. 
Portanto, há que se considerar a heterogeneidade relacionada a esta faixa etária –quanto à 
presença de possíveis limitações físicas e cognitivas, quanto ao idoso institucionalizado e 
o que vive só e quanto ao contexto dos países latino-americanos–, atrelada à desigualdade 
social. Na tentativa de diminuir tal desigualdade, é necessário entender de fato as neces-
sidades e interesses dessas pessoas, proporcionar-lhes níveis adequados de bem-estar e 
qualidade de vida e contribuir para o acesso aos seus direitos e serviços sociais condizentes 
com a dignidade humana. Seus anseios, de acordo com Camarano (2014), perpassam por 
projetos de vida estruturados e não apenas por atividades que visam à ocupação de tempo. 
Sendo assim, para conhecer o idoso, é necessário se aproximar, refletir e apreender sobre 
esse público dentro do contexto em que ele está inserido.
Várias abordagens sobre a qualidade de vida sugerem tratar-se de um termo complexo, 
pois está atrelado a uma multiplicidade de questões, inclusive subjetivas. Carrega consi-
go fatores que envolvem conforto, bem-estar, autoestima, valores, religiosidade, estilo de 
vida, satisfação com o emprego e/ou com as atividades da vida diária e com o ambiente 
em que se vive, satisfação nas relações sociais, entre outros, e pode estabelecer uma relação 
do indivíduo com o contexto cultural e social em que está inserido (Almeida, Gutierrez & 
Marques, 2012; Dawalibi, Anacleto, Witter, Goulart & Aquino, 2013).

Educação e inclusão digital

Diante de uma sociedade que muitas vezes discrimina o idoso, oferecer a esse público 
oportunidades para alcançar seu bem-estar físico e emocional, por meio da educação 
continuada, representa um caminho promissor para se promover esse objetivo. Um dos 
grandes desafios presentes no campo da aprendizagem em idosos é gerar motivação para 
que estes se interessem pelo que será ensinado (Unicovsky, 2004). Oliveira, Scortegagna 
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& Oliveira (2009) defendem que a educação, além de minimizar o analfabetismo, é um 
meio de libertação e transformações nas pessoas idosas, pois permite a reavaliação das 
características próprias, bem como possibilita um processo de análise e reflexão para esse 
público. Nessa perspectiva, ressalta-se o papel democrático que a educação possui e todas 
as possibilidades de mudança que podem ocorrer por meio dela. Para Veras (1995), a 
educação, seja a continuada ou não, além de direito para o idoso, possibilita: desenvolver 
novas atividades, desempenhar novos papéis sociais e ampliar sua participação ativa no 
contexto social e cultural, visando a uma melhoria nas relações interpessoais, minimizan-
do a exclusão social.
A educação ao longo da vida está em muito relacionada ao bem-estar subjetivo, à manu-
tenção da saúde, a uma maior expectativa de vida e à oportunidade de melhores empre-
gos. As pessoas que possuem poucas qualificações estão mais propensas a um envelheci-
mento precoce, ou seja, quanto mais tempo se permanece exposto a baixos níveis socioe-
conômicos, mais acelerado poderá ser o processo de envelhecimento (França, 2011). Para 
participar de forma ativa na sociedade, atualmente é necessário ter domínio das novas 
tecnologias de computação e de comunicação. Essa inclusão digital representa uma gran-
de preocupação, principalmente no Brasil, visto que o país é marcado por baixo índice de 
inclusão digital (Doll, 2004).
Inclusão digital é algo que vai além do acesso à internet e às tecnologias de informação 
e comunicação, pois os conhecimentos digitais obtidos carregam um significado, e esta 
relação é importante de ser percebida quando promove melhorias no dia a dia dos idosos 
(Garcia, 2016). Sobre o conceito de inclusão digital, Rosa (2013, p. 37) explicita a aplica-
ção da expressão em diferentes visões. A autora aponta como conceito de inclusão digital 
“acesso, alfabetização digital ou apropriação das tecnologias” cujo objetivo perpassa o “de-
senvolvimento econômico, solução de problemas sociais ou garantia de direitos”. Segundo 
a mesma autora, a vertente que relaciona a inclusão digital à solução de problemas sociais 
confere às tecnologias a função de catalisadoras de mudanças, uma vez que atribui como 
sinônimas as expressões inclusão digital e inclusão social. Nessa abordagem, a inclusão di-
gital associa-se à garantia de direitos de cidadania, com foco na disseminação democrática 
do uso das tecnologias em diferentes atividades do cotidiano, como forma de melhorar as 
condições de vida dos indivíduos nas diversas dimensões.
A inclusão digital pode contribuir com o enfrentamento das desigualdades, pois aque-
les que não têm acesso ao universo da informação e das tecnologias digitais interativas 
são desfavorecidos na sociedade e, portanto, excluídos digitalmente (Cabello, 2014; Seale, 
2009). Doll (2004) reitera que, para participar de forma ativa na sociedade, é necessário 
ter domínio das novas tecnologias de computação e de comunicação. Em algumas situ-
ações, estabelece-se um vínculo direto entre inclusão digital e inclusão social (Cabello, 
2014; Seale, 2009). A inclusão social digital pode favorecer o envelhecimento ativo e o 
envelhecimento saudável, proporcionando melhorias na qualidade de vida advindas, por 
exemplo, do estabelecimento de relacionamentos afetivos, familiares e amigáveis (Bragag-
nolo & Deon, 2017).
Seale (2009) desenvolveu um estudo na Inglaterra e percebeu que, opostamente ao con-
ceito de inclusão digital, tem-se que a exclusão digital foi considerada como o não uso 
de internet nos últimos 3 meses e a falta de acesso à internet em casa. Outro fator ligado 
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à exclusão digital foi a idade, principalmente dos idosos. Garcia (2016) aponta que a de-
sigualdade digital merece análise cuidadosa, pois, mesmo diante de problemas sérios de 
desigualdade relacionados principalmente à pobreza e à distribuição de renda, a exclusão 
digital pode representar a nova desigualdade social da América Latina.

Questões legais e de cidadania

De acordo com Tavares e Souza (2012), tornam-se necessárias políticas públicas de saúde, 
cultura, lazer, educação e inclusão digital para que as necessidades dos idosos sejam aten-
didas, evitando o seu isolamento social. Muitos foram os avanços nas agendas internacio-
nal e nacional na formulação de políticas para a população idosa nas últimas três décadas. 
O amadurecimento da população brasileira, como reflete Camarano (2014, p. 17), exigiu 
que o “envelhecimento entrasse na agenda das políticas públicas como um problema”. A 
legislação brasileira incorporou em grande medida as sugestões das assembleias promo-
vidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), que tiveram papel essencial na análise e comunicação do impacto do envelheci-
mento na sociedade.
A análise dessas sugestões resultou em um arcabouço legal que reúne uma multiplicidade 
de instrumentos específicos legislados em prol dos direitos do idoso. Com a implemen-
tação da Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do 
Idoso (PNI), iniciou-se o processo de instauração de políticas no Brasil que objetivam o 
cumprimento dos ditames legais em proteção ao idoso, presentes no Estatuto do Idoso, na 
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa e no Pacto pela Saúde, bem como manter esse 
público em seu processo de envelhecimento de forma socialmente inclusiva.
Apesar de a Constituição e outras legislações brasileiras estabelecerem prerrogativas legais 
relacionadas aos direitos dos idosos, segundo Silva e Yazbek (2014), a desigualdade é uma 
das principais características que se destacam quando se trata de construir a realidade 
no Brasil. A análise realizada pelas mesmas autoras sobre a situação latino-americana, 
com base em estudos e documentos publicados pela Comissão Econômica para a Ame-
rica latina e Caribe (Cepal) –a partir das três Conferências Intergovernamentais sobre 
envelhecimento na América Latina e no Caribe–, indica como necessidade o esforço para 
se implementar efetivamente políticas orientadas a atingir maior igualdade entre os cida-
dãos, garantindo proteção social e reconhecimento da cidadania.
Com fundamento no exposto nessas conferências e diante do contingente expressivo da 
população idosa na América Latina, Silva e Yazbek (2014) esclarecem que os programas, 
serviços e equipamentos disponibilizados pelo setor público, ainda que representando 
avanços significativos nos âmbitos federal, estadual e municipal, são insuficientes para 
equalizar as oportunidades aos cidadãos idosos. A realidade desse cenário no Brasil é um 
desafio na agenda pública governamental e requer planejamento e adoção de mecanismos 
com amplitude de cobertura nos setores de saúde, segurança, habitação, educação, entre 
outros, e uma ação popular de controle democrático e social, por meio da cidadania or-
ganizada.
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Em 2014, no relatório da Global Age Watch Index, da organização não governamental Help 
Age International, que estuda os direitos dos idosos, o Brasil ocupava a 58ª posição geral. 
Os indicadores consideraram quatro categorias-chave: garantia de renda, saúde, empre-
go e educação, e ambiente social. No quesito “emprego e educação”, que engloba pessoas 
empregadas entre 55 e 64 anos e o grau de instrução dos idosos, o país teve o seu pior de-
sempenho, ficando na 68ª posição. Essa realidade estabelece a importância de se planejar 
cuidadosamente políticas para inserção do idoso no âmbito educacional. 
Uma ação a ser destacada na Política Estadual de Amparo ao Idoso do Estado de Minas 
Gerais que pode proporcionar o convívio e inclusão social refere-se à educação conti-
nuada ao longo da vida. Como pressuposto nessa área, a lei determina que as institui-
ções acadêmicas estaduais –a saber, a Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) 
e a Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)– devem garantir e apoiar a 
criação de cursos abertos para o idoso, como meio de universalizar o acesso às diferentes 
formas ao saber (Lei nº 12.666, de 04 de novembro de 1997). 

Benefícios da inclusão digital

Para Ordonez, Yassuda e Cachioni (2011), há alguns benefícios importantes quando há 
uma interação entre idosos e computadores. Dentre eles, podem-se citar: aumento de in-
teração social por meio da internet, estímulo no desempenho cognitivo, formação de no-
vas redes sociais com pessoas com interesses comuns, possibilidade de comunicação com 
parentes e amigos distantes, além de melhorias em processos psicológicos, tais como a 
depressão e o bem-estar. Petersen, Kalempa e Pykosz (2013) complementam dizendo que 
o indivíduo deve envelhecer sem perder a conexão com o mundo ao seu redor, que por 
sua vez é basicamente digital. Como as tecnologias estão em constante avanço, torna-se 
necessária a busca contínua por conhecimento. É importante ressaltar a existência de uma 
importante relação entre autoestima e uso de tecnologia, ao confirmar que a competência 
de domínio de uma nova habilidade leva ao crescimento da autoestima. A autoestima é 
capaz de desempenhar uma função importante no processo de aprendizado de novas tec-
nologias pelos idosos (Castro & Campos, 2016; Maissiat & Biazus, 2010).
De fato, ao experimentar o meio digital, a visão do idoso sobre a sua própria velhice co-
meça a ser alterada. O idoso incapaz, inútil e sem autonomia, ao ter sua autoestima recu-
perada por meio do aprendizado, passa a ser um novo agente social (Oliveira, Scortegagna 
& Oliveira, 2009). Os esforços que os idosos fazem no decorrer da aprendizagem conver-
tem-se em superação pessoal (facilita a própria aceitação da condição de idoso), a qual 
lhes permite desfrutar dos benefícios do aprendizado contínuo e resultados gradativos 
e efetivos, podendo realçar virtudes na velhice, romper a distância entre a tecnologia e o 
indivíduo da maturidade. Nessa perspectiva, a educação digital possui a intencionalidade 
de facilitar a vida diária do idoso e promover mais autonomia e, consequentemente, um 
envelhecimento mais ativo (Kachar, 2001; Saraiva, 2008).
Embora muitos adultos da terceira idade continuem no mercado de trabalho após se apo-
sentarem, está cada vez maior o número de pessoas com tempo livre para atividades de 
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lazer ou busca por conhecimento (Petersen, Kalempa & Pykosz, 2013). Ao se promoverem 
ações de inclusão social digital, o idoso tem a chance de adquirir conhecimentos presentes 
em ambientes digitais e, assim, trilhar um caminho para sua atualização, com a possibi-
lidade de permanecer ou se reinserir no mercado de trabalho. A educação continuada ao 
longo da vida pode proporcionar esse caminho. Surge, então, a possibilidade do contato 
com pessoas de outras gerações e do repasse de conhecimentos e experiências adquiridos 
ao longo da vida. Além disso, pode ser um ótimo veículo para ser utilizado na formação 
de profissionais que atuam em equipes intergeracionais, pois os idosos podem repassar 
seus conhecimentos, suas experiências e suas histórias aos mais jovens recém-admitidos 
em uma empresa, por exemplo (França, 2011). Bragagnolo e Deon (2017) relatam que os 
idosos que dominam conhecimentos de tecnologia digital estão mais propensos a superar 
discriminações e situações de baixa autoestima decorrente do não conhecimento dessas 
tecnologias. Pode ser que haja certo constrangimento dos idosos em relação aos indivídu-
os das novas gerações, já que estes transitam com facilidade pelo universo digital.
Em contrapartida, a problemática da exclusão social tende a aumentar quando se aproxi-
ma a educação do contexto tecnológico. Acredita-se que os idosos se considerem excluídos 
digitalmente devido ao fato de alguns terem encerrado suas atividades profissionais quan-
do as tecnologias digitais ainda eram incipientes e não representavam exigência social 
(Bragagnolo & Deon, 2017). Segundo França (2011), fato importante a se considerar é o 
analfabetismo, presente em grande número de idosos, fato esse que coincide com o anal-
fabetismo digital, observado na pouca habilidade desse público com os computadores. 
O analfabetismo digital é um dos grandes desafios enfrentados pelo idoso. Em geral, são 
indivíduos que não vivenciaram a aplicação dos avanços tecnológicos nas atividades da 
vida diária, o que faz com que fiquem vulneráveis à inclusão digital. 
É muito perceptível que a evolução dos recursos tecnológicos acontece de maneira muito 
rápida, por isso, a maioria das pessoas não consegue acompanhá-la (Maissiat & Biazus, 
2010). Kachar (2010) comenta que, ao adquirir algumas tecnologias, já se deve ter em 
mente que em um curto espaço de tempo haverá o estímulo, principalmente midiático, 
de que uma novidade, disponível no mercado, seja comprada. Concomitantemente ao 
fenômeno de envelhecimento populacional e aumento contínuo da população de idosos, 
estabelece-se a grande disseminação dos recursos digitais em todos os espaços da socieda-
de. Para o idoso, é essencial se relacionar com a tecnologia e compreender como as “coisas” 
funcionam, uma vez que a evolução das ferramentas digitais que aumentam as capacida-
des humanas é constante. Para além de conectar as redes sociais, os recursos digitais estão 
presentes em diversos ambientes da vida, como na casa –desde usar uma torradeira de pão 
e marcar uma consulta médica a prever as necessidades e lembrar de tarefas importantes 
a partir de um comando de voz; no lazer– aplicativos de jogos tradicionais de cartas, pala-
vras cruzadas, compras de ingressos para cinemas, teatros e shows; no estudo –o Google, 
que consegue preencher automaticamente as buscas prevendo o que você quer pesquisar 
com grande precisão; e em viagens ou simples deslocamento– o aplicativo Waze, que prevê 
as melhores rotas a partir da sua localização com apenas um toque. 
Kachar (2010) relata que, além da questão da inclusão digital, que promove a inclusão 
social, pode-se pensar na perspectiva da prevenção, na medida em que podem ser estimu-
ladas funções cognitivas em situações específicas de ensino e aprendizagem com pessoas 
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de 45 anos ou mais. A partir do desenvolvimento das habilidades para uso das tecnologias, 
é possível transferir para outras situações semelhantes,

 
como consultar caixas eletrônicos 

e afins. Há que se ressaltar também que o uso das mídias sociais digitais proporciona uma 
distração para a população idosa, permitindo que esta parcela da população se torne mais 
ativa e participativa nas questões sociais, visto que lhes permite que de suas residências 
realizem compras, se comuniquem, vivenciem possibilidades de lazer e obtenham infor-
mações relacionadas a qualquer assunto, favorecendo aquisição de conhecimentos e até 
mesmo sua inserção social (Felizmino & Barbosa, 2018). 
Para Maissiat e Biazus (2010), dos idosos que transitam bem pelas tecnologias, como por 
exemplo computadores, caixas eletrônicos e internet, observa-se normalmente maior po-
der aquisitivo e maior escolaridade. Muitas vezes, os idosos são menos ágeis e as máquinas 
eletrônicas rápidas para sua realidade. O idoso de hoje gosta de estar inserido na onda 
tecnológica, quer aprender e conhecer novos equipamentos para realizar ações cotidianas, 
como pagar contas e fazer compras. Esse grupo de pessoas pode escolher como pretende 
ocupar seu tempo, por exemplo viajando, conhecendo novas tecnologias, adquirindo pro-
dutos e serviços (Petersen, Kalempa & Pykosz, 2013). 
A inclusão digital também favorece o convívio social e familiar dos idosos, ao encurtar dis-
tâncias e representar um facilitador na assistência e manutenção da saúde destas pessoas. 
Com o domínio da informática, mesmo que básica, a pessoa adquire mais independência, 
além de novos conhecimentos, que a ajudarão na manutenção da saúde mental, criando 
novas conexões cerebrais e novas formas de pensar. Além disso, a comunicação se torna 
mais fácil, permitindo a conexão mais prática com a família e os amigos, uma vez que 
a tecnologia reduz distâncias (Petersen, Kalempa & Pykosz, 2013). Dentre as inúmeras 
vantagens do uso de computadores por idosos, podem-se citar o uso de mensagens ele-
trônicas para a comunicação com familiares e amigos distantes e a possibilidade de fazer 
compras com comodidade e segurança, sem sair de casa. Poder realizar chamadas de voz 
e/ou vídeo, faz com que a internet represente um meio econômico com custo menor que 
uma ligação telefônica tradicional (Maissiat & Biazus, 2010). Felizmino & Barbosa (2018) 
ressaltam que o estímulo ao uso de tecnologias de comunicação e informação incremen-
tou-se quando os idosos perceberam que podiam se comunicar com amigos e parentes em 
qualquer lugar do mundo.
Tavares e Souza (2012) comentam que a maior parte dos sistemas computacionais de 
uso geral foi desenhada para usuários jovens, o que dificulta o uso para o público idoso 
atualmente. De acordo com Kachar (2010), a geração mais nova tem intimidade e atração 
pelos artefatos tecnológicos, assimila facilmente as mudanças, pois já convive com esses 
aparatos desde muito novos, explorando os brinquedos eletrônicos e/ou brincando com 
o celular dos pais. Já a geração adulta e mais velha, de origem anterior à disseminação do 
universo digital e da internet, não consegue acolher e extrair tranquilamente os benefícios 
dessas evoluções na mesma presteza de assimilação dos jovens. 
Ordonez, Yassuda e Cachioni (2011) mencionam que há também alguns problemas na in-
teração dos idosos com a tecnologia, como, por exemplo, a possibilidade de gerar confusão 
diante de um número excessivo de informações e de as barreiras digitais promoverem a 
exclusão de idosos.
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O papel do design neste contexto

Entender o contexto do envelhecimento é uma tarefa complexa, mas pode ser bem elu-
cidada a partir do uso de ferramentas do design, bastante úteis para se elaborar um bom 
diagnóstico desta situação e assim estabelecer diretrizes projetuais que favoreçam a inclu-
são digital para os idosos. As abordagens do design centrado no humano (DCH), como 
nos apresenta Krippendorff (2000), podem ser adequadas para o planejamento de ações 
para este público, pois consideram o indivíduo coparticipativo no processo projetual para 
a obtenção de informações que seriam de difícil acesso por meio de outros procedimentos.
Para Bonsiepe (2011), as ações realizadas por meio dessa abordagem requerem compro-
misso e o uso de métodos que promovam a interação entre as pessoas envolvidas e entre 
estas, nas etapas do processo de design, por meio da cocriação. É um meio que busca 
interpretar as necessidades de grupos sociais e elaborar propostas viáveis e emancipa-
tórias, projetando para e com pessoas, tendo o usuário como elemento participativo em 
todo o processo. O DCH leva em consideração aspectos sociais, físicos e cognitivos dos 
envolvidos, colocando o usuário no centro do processo influenciando como será o projeto 
(Krippendorff, 2000). Dessa forma, esse design mais participativo estimula os indivíduos 
a compreenderem suas próprias necessidades e imprimi-las na solução final do projeto. 
Ao analisar e correlacionar o discurso de design centrado no humano com a sua aplicação 
na prática do desenvolvimento de projetos de design, tanto no âmbito da pesquisa quanto 
na atuação profissional, Chaves, Bittencourt & Taralli (2013) observaram uma convergên-
cia das técnicas para aspectos relacionados ao bem-estar dos indivíduos, sejam estes os 
usuários, ou as pessoas envolvidas na relação usuário-objeto.
Para Oliveira & Freire (2015, p. 69), ao depararem com essas possibilidades de atuação, 
os designers expandem seus significados e conexões, revelando inesperadas dimensões na 
prática, “chegando às organizações do terceiro setor, aos governos e às comunidades in-
formalmente constituídas, vislumbrando os recursos sociais que podem ser utilizados na 
proposição de projetos socialmente inovadores”. 
Governos em todo o mundo têm enfrentado situações emergentes cada vez mais comple-
xas, como populações envelhecendo. As instituições governamentais estão fundadas em 
nós de relacionamento e informação que precisam ser gerenciados e conduzidos levando 
o fator humano para a sua centralidade. O design, em suas possibilidades de intermediar 
e propor novas conexões, pode ter maior participação e responsabilidade dentro dessas 
instituições. Assim, em vez de fornecer projetos, programas ou serviços prontos aos recep-
tores, o designer convida esses agentes a transformarem-se em coautores ativos por meio 
do design centrado no ser humano. O intuito é transformar todos os envolvidos em fontes 
permanentes de ideias e inovação, independentemente do seu grau de instrução, classe 
social e habilidade intelectual. Como resultado, iniciativas que emergem de atitude cola-
borativa e participativa dos afetados podem estar entre os mecanismos mais promissores 
da mudança da inclusão digital.
Outra abordagem interessante de ser mencionada refere-se à ergonomia. Em situações que 
envolvem as tecnologias, algumas transformações cognitivas, sensoriais ou físicas, como a 
diminuição da memória, audição e coordenação motora, comprometem a interação entre 
o indivíduo idoso e o dispositivo eletrônico. Os níveis de qualidade dentro da usabilida-
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de podem minimizar a ocorrência desses constrangimentos e comprometimentos desses 
usuários (Castro & Campos, 2016). Portanto, a inclusão digital do idoso necessita que os 
componentes de entrada e saída de dados e as interfaces sejam desenvolvidas seguindo os 
padrões de acessibilidade. Para Tavares e Souza (2012), no processo de envelhecimento, há 
declínios de saúde que podem comprometer o acesso dos idosos às novas tecnologias de 
informação e comunicação. Os déficits decorrentes da idade têm implicações no design de 
interfaces e sistemas técnicos. Assim, seria importante desenvolver interfaces mais acessí-
veis aos idosos, respeitando alguns critérios de ergonomia e usabilidade.

Aplicação do design no contexto do envelhecimento e da inclusão digital

Sobre as técnicas de aplicação do design centrado no humano, há possibilidades diversas 
de abordagens cujo propósito é constituir uma conexão com os envolvidos e compreender 
melhor as demandas e preferências desse público (Harada, Chaves, Crolius, Fletcher & 
Schor, 2016). Uma das maneiras mais eficazes é por meio da observação em campo com 
usuários. Para Harada e Schor (2016, p. 24), realizar uma profunda observação do usuá-
rio in loco e no seu contexto, guiada por conversas informais referidas como “entrevista 
etnográfica”, estabelece vínculo com o indivíduo, aflora a imaginação subjetiva e estimula 
a criação. 
Tendo em vista a necessidade de avançar no campo prático, o que cabe é a reflexão sobre 
realizações nesse campo da projetação da inclusão digital como promissor para o enve-
lhecimento mais saudável. O design centrado no ser humano com iniciativas de codesign 
ou design participativo levam designers, cidadãos e especialistas a trabalharem em estreita 
colaboração com vistas a oferecer melhores projetos aos seus usuários.
Assim, passa-se a expor uma ação do design elaborada como proposta para problemas so-
ciais no contexto educacional relacionados à população idosa, como um exemplo ilustra-
tivo de experiência exitosa da relação do design na formulação de projetos que promovam 
o acesso e a interação do idoso com os recursos digitais.
Por meio das características de um design mais participativo e social, Damazio, Pina e 
Ceccon (2017) propuseram instrumentos de consulta às pessoas idosas sobre suas neces-
sidades, bem como a inclusão delas no processo de desenvolvimento de projetos. Esses 
instrumentos de suporte para a pesquisa –Diário Bipolar e Mapa Relacional– buscavam 
analisar e avaliar o universo do indivíduo idoso, com o intuito de desenhar soluções em 
parceria com o idoso que otimizassem sua experiência com o envelhecimento. O Diário 
Bipolar é um caderno comum, em que eles registraram situações positivas e negativas do 
seu cotidiano. O Mapa Relacional refere-se a um mapa da Gávea impresso –bairro onde 
se localiza a PUC-Rio–, no qual os participantes registraram seus principais trajetos pelo 
bairro e as pessoas com que conviviam. 
Como possibilidade de atender grande parte das necessidades identificadas em campo, o 
estudo das autoras resultou na ideação de um serviço de educação continuada que ofertas-
se cursos, oficinas e eventos exploratórios, colaborativos e interativos para maiores de 50 
anos (Damazio, Pina & Ceccon, 2017). O projeto, “PUC-Rio mais de 50”, fruto da parceria 
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com 9 idosos moradores da Gávea, visou, além de atender suas demandas, promover a 
troca de saberes por meio de cursos sobre os domínios, entre eles o Oficinas Digitais.
O curso Oficinas Digitais foi planejado, estruturado e implantado a partir do interesse 
dos entrevistados em usar ferramentas digitais para se manterem, fortalecerem e criarem 
novos vínculos sociais como meio de se conectarem com a realidade do mundo digital. 
Ele concentra atividades voltadas para o conhecimento, a exploração e o uso prático de 
ferramentas e serviços digitais e foi inaugurado com o curso Vídeo chamadas por Skype 
(Damazio, Pina & Ceccon, 2017).
Para as autoras do “PUC mais de 50”, a imersão dos envolvidos em todas as etapas do pro-
cesso projetual, além de mapear a situação indesejada em sua realidade, possibilitou pen-
sar e repensar uma solução de novas oportunidades e conquistas com um olhar empático.

Considerações finais

Partimos do ponto de vista de que, além de o envelhecimento populacional ser crescente, 
uma singularidade do público idoso é ser diverso. Assim sendo, verificou-se que, para co-
nhecer o idoso é necessário, aproximar-se, refletir e aprender sobre esse público dentro da 
realidade em que ele está inserido. No contexto educacional, o analfabetismo e o analfabe-
tismo digital ampliam ainda mais a diversidade, provocando, nesse sentido, exclusão social.
A tríade Design, Envelhecimento e Inclusão Digital apresentou-se efetiva para o desenvol-
vimento de soluções adequadas a esse problema social, que é crescente. A abordagem cen-
trada no humano, como meio concreto para compreender as demandas, dinâmica diária 
e relações pessoais de idosos e identificar o que querem e o que precisam é primordial no 
desenho dos projetos para, de fato, atendê-los. 
No entanto, é necessário também envolver o público na avaliação e validação dos projetos. 
É fundamental desenvolver e oportunizar aos idososiniciativas que fomentam acesso às 
novas tecnologias e consequente inclusão digital deste público, como forma de possibilitar 
uma vida ativa e reconhecer sua cidadania. 
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Resumen: La tercera edad viene ganando visibilidad debido a un crecimiento acelerado, 
resultante del aumento de la longevidad y de la caída de la fecundidad. Hay una hete-
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rogeneidad en este público, relacionada a la presencia de posibles limitaciones físicas y 
cognitivas, y al contexto de los países latino-americanos que viven grandes desigualdades 
sociales. Para disminuir esta desigualdad es necesario entender sus necesidades e intereses, 
incentivar el envejecimiento activo y contribuir para el acceso a sus derechos. Uno de los 
preceptos legales se refiere a la educación continuada a lo largo de la vida. Cabe destacar 
que el analfabetismo está muy presente entre los ancianos, este hecho coincide con el 
analfabetismo digital, observado en la poca habilidad con los ordenadores. Al promover 
acciones de inclusión social digital, el anciano puede adquirir conocimientos, y así pro-
mover su actualización con la posibilidad de permanecer o reinsertarse en el mercado de 
trabajo. La inclusión digital también favorece la convivencia social y familiar del anciano 
ya que permite el acortamiento de distancias. Entender este escenario complejo es una 
tarea difícil, pero puede ser facilitada por el uso de herramientas de diseño, útiles para 
elaborar un diagnóstico y así establecer directrices proyectuales que favorezcan la inclu-
sión digital para los ancianos. Se pretende explotar, por medio de una reflexión teórica, 
el contexto que envuelve la inclusión digital del anciano y sus peculiaridades. Al final, se 
espera señalar caminos en que el diseño contribuya para el bienestar y la cualidad de vida 
de esas personas y presentar un caso para ilustrar una experiencia exitosa de esta relación.

Palabras clave: envejecimiento - diseño - inclusión digital - calidad de vida.

Abstract: Elderly adults have gained visibility as a result of accelerated growth resulting 
from increased longevity and decreasing fertility. There is heterogeneity in this target au-
dience related to the presence of possible physical and cognitive limitations, as well as to 
the context of the Latin American countries that experience great social inequalities. To 
reduce this inequality, it is necessary to understand the seniors’ needs and interests, to 
encourage active aging and to contribute to the access to their rights. One of the legal pre-
cepts refers to lifelong continuing education. It is worth mentioning that illiteracy is very 
present among the elderly, a fact that coincides with digital illiteracy, observed in their 
poor ability with computers. By promoting actions of digital social inclusion, the elderly 
can acquire knowledge and thus promote their updating with the possibility of remaining 
at or re-entering the labor market. Digital inclusion also favors the social and family life of 
the elderly, since it allows the shortening of distances. Understanding this complex scenar-
io is a difficult task, but it can be facilitated by the use of design tools, which are useful for 
making a diagnosis and thus establishing design guidelines that favor digital inclusion for 
the elderly. We intend to explore, through a theoretical reflection, the context that involves 
the digital inclusion of the elderly and their peculiarities. In the end, we hope to point out 
ways in which design contributes to the well-being and quality of life of these people and 
present a case to illustrate the successful experience of this relationship.

Keywords: aging - design - digital inclusion - life quality.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumo: As inovações sociais referem-se às novas estratégias, conceitos e métodos cujo 
principal objetivo é oferecer novas soluções e atender às necessidades e interesses sociais. 
Abrangem um amplo campo de possibilidades, como o desenvolvimento de materiais 
educacionais na área da saúde, importantes artefatos comunicacionais de promoção à 
saúde, intervenção e empoderamento dos usuários e pacientes. Entretanto, diversas pes-
quisas que avaliam os materiais educacionais destinados à essas pessoas frequentemente 
apontam deficiências, como baixa leiturabilidade e design pouco eficiente junto ao pú-
blico alvo, tornando-os, muitas vezes, ineficazes. Portanto, o propósito desse estudo foi 
indicar algumas estratégias de comunicação em saúde, adotando os pontos de vista do 
Design Gráfico Inclusivo e Design da Informação apontados pela literatura, que podem 
ser empregados na concepção de materiais de inovação voltados aos indivíduos adultos e 
idosos usuários do sistema público de saúde brasileiro.
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Introdução

No Brasil, de acordo com dados do último Censo Demográfico em 2010, realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE] (2010), 45,6 milhões de pessoas, 
23,9% da população total, declararam ter pelo menos um tipo de deficiência, classificadas 
como visual, auditiva, motora ou mental/intelectual. Quanto à faixa etária, os indivíduos 
acima de 65 anos são os mais afetados em todos os tipos de deficiência (Brasil, 2012). 
Ressalta-se que, por se tratar de deficiência auto-referida, estes números podem subesti-
mar a realidade do problema.
Muitos indivíduos com deficiência não têm acesso igualitário à assistência médica, edu-
cação, e oportunidades de emprego (Organização Mundial da Saúde, 2011). De fato, as 
taxas de alfabetização, escolarização, níveis de instrução e de empregabilidade de pessoas 
com deficiência no Brasil eram menores do que a população geral (Brasil, 2012). Ademais, 
por vezes estes indivíduos não recebem os serviços correspondentes à sua deficiência, o 
que pode resultar na exclusão das atividades da vida cotidiana (Organização Mundial da 
Saúde, 2011). 
No Brasil, cerca de 71% da população geral utiliza o Sistema Único de Saúde (SUS) em 
2015, da atenção básica à alta complexidade de serviços em saúde (Brasil, 2015). Em re-
lação à pessoa com deficiência, os serviços oferecidos pelo SUS vem se ampliando e di-
versificando ao longo dos anos. Em 2012, foi criada a Rede de Cuidados à Pessoa com 
Deficiência com o objetivo de ampliar o acesso e qualificar atendimento às pessoas com 
deficiência no SUS, ampliar a integração e articulação dos serviços de reabilitação com a 
rede de atenção primária e outros pontos de atenção especializada e desenvolver ações de 
prevenção de deficiências na infância e vida adulta. (Portaria nº 793, 2012). No âmbito 
desta rede são realizadas ações de promoção, acessibilidade, prevenção, assistência, pro-
cessos de reabilitação, além da dispensação de tecnologias assistivas.
A comunicação permeia virtualmente todos os processos e cuidado na área da saúde. 
Através da comunicação, há trocas escritas e verbais entre pacientes, profissionais da saú-
de, provedores, administradores e outras partes interessadas. Ocorre por meio de discur-
sos de forma oral, escrita, visual e tecnológica, como manuais de instrução, informações 
de saúde online e materiais de educação do paciente (Meloncon & Frost, 2015). 
O impacto da comunicação nos resultados em saúde pode ocorrer por vias diretas e indi-
retas. O diálogo, por si só, pode ser terapêutico, diminuindo diretamente, por exemplo, a 
ansiedade do paciente. Mais frequentemente, esta comunicação influencia indiretamente 
os resultados de saúde, agindo na motivação para o tratamento, na confiança no profis-
sional e no serviço, na autoeficácia para o autocuidado e na concordância e compreensão 
mútua entre paciente e profissional (Street Jr, 2009). 
A comunicação eficiente também pode proporcionar o empoderamento destes indivídu-
os. O empoderamento em saúde diz respeito às mudanças em sua autocompreensão para 
maior autonomia e autodeterminação e possibilita aos indivíduos uma aprendizagem que 
os permite lidar com eventuais limitações impostas por enfermidades e/ou deficiências 
(Carvalho & Gastaldo, 2008; Dantas, 2017). 
Logo, estratégias que contribuem para a comunicação em saúde e empoderamento po-
dem ser compreendidas como inovação social. As inovações sociais correspondem às de-
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mandas e desafios sociais não abordados pelo mercado e que são dirigidos aos grupos 
vulneráveis na sociedade (Chick, 2012). Referem-se às novas estratégias, conceitos e méto-
dos, cujo principal objetivo é oferecer novas soluções e atender às necessidades e interesses 
sociais. Abrangem um amplo campo de possibilidades, como o desenvolvimento de ma-
teriais educacionais na área da saúde, que são importantes artefatos comunicacionais de 
promoção à saúde e empoderamento (Manzini, 2008; Carvalho & Gastaldo, 2008). Con-
tudo, apesar da existência da disponibilidade de diversas diretrizes para o desenvolvimen-
to destes materiais educacionais para o paciente, pesquisas que avaliam estes materiais 
frequentemente apontam problemas de legibilidade, usabilidade e design pouco eficiente 
junto ao público alvo, tornando-os, muitas vezes, ineficazes (Gal & Prigat, 2005; Medina, 
2017). Portanto, quando bem elaborados, estes materiais podem auxiliar os indivíduos 
com relação às informações sobre seu tratamento e sua deficiência.
Com o propósito de sanar tais carências, o design pode desempenhar um importante pa-
pel no desencadeamento, apoio e ampliação das inovações sociais (Chick, 2012). Assim, o 
design para a inovação social é voltado para projetar novos artefatos e indicar novos dire-
cionamentos para a inovação técnica, utilizando sensibilidades, capacidades e habilidades 
de design (Manzini, 2008). Para tal, algumas estratégias, metodologias e ferramentas de 
design são sugeridas para que a comunicação escrita fornecida ao indivíduo seja eficaz. 
Pelo exposto, o propósito deste estudo é apresentar alguns conceitos e estratégias de inova-
ção social em design que podem auxiliar na concepção de materiais gráficos educacionais, 
voltados às pessoas com deficiência, seus familiares e demais interessados especialmente 
aquelas que são usuárias do sistema público de saúde brasileiro, que promovam o empo-
deramento em saúde dessa população.

O design como agente facilitador na concepção de materiais gráficos 
inclusivos 

Como visto, a visualização de informação vem sendo utilizada para conscientização sobre 
questões sociais. Portanto, fornecer a visualização dessas informações de maneira envol-
vente é um exemplo de empoderamento pois permite ao espectador usar os dados para 
criar representações alternativas (Dörk et al., 2013). Uma das maneiras de atingir este 
envolvimento dos usuários se dá através do design.
O design de comunicação pode beneficiar-se da perspectiva da retórica da saúde e vice-e-
versa, de maneira a auxiliar a colaboração mútua e encorajar o diálogo crítico e reflexivo 
sobre o projetos em conjunto (Meloncon & Fost, 2015).
Por vezes, uma lacuna na aprendizagem é a falta de conhecimento ou de habilidades e a 
carência de motivação. Para isso, entender e conhecer as especificidades do público-alvo é 
de importância para o sucesso na realização de ações em design. A eficiência do projeto em 
design para a comunicação e aprendizagem contempla aspectos baseados na experiência 
dos usuários, com recursos novos ou aprimorados que possam ser utilizados no dia-a-dia 
e auxiliá-los em ações que eles necessitam ou querem realizar (Dirksen, 2016). 
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Em projetos cujo modelo é orientado para o cuidado, apoio e capacitação de pessoas na 
área da saúde, o design visa contribuir para o bem-estar e a experiência positiva de ambos 
os pacientes e prestadores de cuidados. Porém, a pesquisa em design exige diversos desa-
fios. Groeneveld et al. (2019) apontam oito destes aspectos, divididos em três fatores, que 
buscam reconhecer e antecipar aos designers possíveis obstáculos ao se envolverem com 
as complexidades do ambiente de assistência à saúde. O primeiro fator relaciona-se aos 
desafios na prática do design, que incluem (1) conduzir o trabalho de campo, (2) envolver 
os usuários finais e (3) lidar com situações delicadas de vulnerabilidade com cuidado e 
responsabilidade. O segundo agrupamento, relativo aos desafios gerenciais, inclui (4) ge-
renciar relações de forma a criar interesse e confiança da organização ou do profissional de 
saúde, (5) construir entendimento entre profissionais de design e prestadores de cuidados, 
e (6) esclarecer valor agregado do trabalho de design para a comunicação. Em terceiro 
lugar, os desafios genéricos incluem (7) estabelecer a sintonia com o tempo e restrições 
financeiras e (8) estabelecer comunicação entre partes interessadas com facilidade e sem 
preconceitos. Diante do exposto, cabe ao designer gerenciar tais aspectos, baseando-se em 
conceitos de Design Gráfico Inclusivo e Design da Informação na concepção de materiais 
gráficos na área da saúde.
O Design da Informação oferece uma abordagem integrativa para a aprendizagem ba-
seada em métodos e estratégias em Design Gráfico, que resultam em uma apresentação 
visual da informação. Seu principal objetivo é informar através de práticas de comunica-
ção em design. Para isso, a visualização da informação depende de aspectos cognitivos e 
percepção visual. Dispositivos de informação visual podem ser considerados artefatos que 
buscam complementar e fortalecer as habilidades mentais para quem se destinam. Para 
conceber tais dispositivos, algumas estratégias como criar hierarquia visual, organizar es-
trutura espacial e ordem de apresentação de dados, bem como planejar a visualização 
textual devem ser executadas (Meirelles, 2013).
De acordo com a perspectiva de inclusão, ações com o design gráfico vão além da questão 
estética e são fundamentais pois podem auxiliar no uso de objetos e informações, facilitar 
processo de leitura e percepção das cores, entre outros. Assim, incluir o maior número de 
pessoas na utilização destes objetos e informações deve ser uma ação prioritária em proje-
tos de design (Domiciano et al., 2016). O Design Inclusivo, voltado para a inclusão social, 
utiliza-se de informações significativas sobre as necessidades, capacidades e limitações do 
usuário em sua atividade projetual, de forma a expandir o grupo-alvo do produto, tor-
nando-o mais acessível, utilizável e confortável, sem comprometer os aspectos comerciais 
e satisfação do indivíduo. A inclusão é alcançada removendo e/ou reduzindo os requisitos 
de tarefas, mantendo os aspectos estéticos dos artefatos. Portanto, conhecer o indivíduo 
ao qual se destina um projeto inclusivo de design e envolvê-lo em todo o processo é de 
fundamental importância no desenvolvimento de produtos gráficos inclusivos (Clarkson 
et al., 2003; Langdon et al., 2008). 
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Deficiências apontadas em materiais gráficos educacionais na área da 
saúde e estratégias facilitadoras para sua concepção

Com base nos conceitos de design acima mencionados, foram coletados algumas reco-
mendações da literatura para o desenvolvimento de materiais gráficos inclusivos voltados à 
comunicação em saúde, divididas em conteúdo textual e gráfico, para facilitar a apreciação, 
baseados no estudo de Medina (2017), que reuniu parâmetros para a elaboração de tais 
materiais. Os infográficos também serão apresentados como uma alternativa de disponi-
bilização de conteúdo informacional. Como todas as ações em design, os fatores devem 
ser estabelecidos mediante estudo do público que utilizará o objeto gráfico instrucional.

Conteúdo textual

A parte relacionada ao conteúdo textual diz respeito à escolha das informações escritas e a 
maneira que estas serão apresentadas. 
A ordem e distribuição das informações são caracterizadas por organização. Neste fator, 
intelegibilidade refere-se à organização lógica das informações (Leplat, 2004). Para facili-
tar a localização das informações por parte do usuário é de importância organizá-las na 
ordem que serão utilizadas e criar hierarquia entre títulos e subtítulos para facilitar a leitu-
ra dos conteúdos (Bull et al. 2001; Caposecco et al., 2011, 2014; Hoffman & Worral, 2004).
A linguagem determina a apresentação da parte textual no que diz respeito aos aspectos 
lexicais e sintáticos. De acordo com Leplat (2004) a intelegibilidade textual compreende 
aspectos prescritivos e narrativos. A visualização de textos pode ser dividida em estrutura 
tipográfica, de acordo com elementos anatômico-visuais, e outros aspectos linguísticos 
para visualização dos dados textuais utilizados no layout (Meirelles, 2013). 
Para tornar o nível de leitura mais fácil para o público alvo, destacam-se estratégias como: 
usar palavras e sentenças simples; evitar o uso de termos técnicos; evidenciar e motivar 
ações práticas; limitar a quantidade de informações. Tais ações devem ser utilizadas, pois 
textos relativos ao campo da saúde podem ter maior nível de dificuldade se comparados 
àqueles que exigem habilidades básicas de leitura (Passamai et al., 2012; MHRA, 2014; 
Caposecco et al., 2011, 2014).
Textos mais fáceis de ler abrangem o maior número de usuários. Por isso, cabe ressaltar 
que existem ferramentas que realizam o diagnóstico da facilidade de leitura de conteúdos 
textuais. O Índice de Facilidade de Leitura de Flesch (IFLF) é baseado no comprimento 
das palavras e frases, e avalia o grau de facilidade de leitura dos textos em uma escala per-
centual. O resultado é expresso em um valor de 0 a 100 - quanto mais alta a pontuação o 
valor, maior a facilidade de leitura do texto avaliado (Goldim, 2003).
Vale enfatizar também que estes artefatos gráficos comunicacionais devem ser adequados 
ao cotidiano e à cultura do público ao qual se destinam e devem proporcionar estímulo à 
leitura e motivação, como o emprego de técnicas de personalização para atrair o usuário. 
A personalização é combinação de estratégias e informações destinadas a alcançar uma 
pessoa específica, ao invés de um grupo, com base em suas características e interesses que 
são derivados de uma avaliação individual, considerando características dos indivíduos 
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(p.e. demográficas, comportamentais, educacionais, culturais e psicossociais) que são re-
levantes para o estudo. Na comunicação em saúde, intervenções sob medida poderão ser 
consideradas mais relevantes do que informações genéricas, com maior possibilidade de 
serem lidas e processadas cognitivamente e proporcionam estímulo à mudança de com-
portamento (Noar et al, 2011). O emprego da técnica de personalização deve promover a 
empatia e o engajamento em materiais de educação em saúde, e deve ser feito em sua capa 
e no conteúdo de forma a melhorar a atenção e a compreensão na comunicação em saúde, 
especialmente em pacientes com baixo letramento (Medina et al., 2018).
Portanto, sucesso de artefatos gráficos instrucionais na área da saúde aumenta quando o 
indivíduo se sente motivado ou engajado com seu uso. De acordo com Leplat (2004), uma 
importante ação para a implementação de documentos informativos é a aceitabilidade 
pelo usuário, que não deve ser motivada apenas pela coerção.

Conteúdo gráfico

Certamente, o conteúdo textual influência nos propósitos comunicacionais de um pro-
duto de educação em saúde. Entretanto, considerar os aspectos gráficos para desenvolver 
materiais de instrução na área da saúde é de fundamental importância. Dickinson et al. 
(2010) compararam um folheto de informação com outro redesenhado de acordo com 
princípios do Design da Informação e de recomendações de instituições regulatórias, que 
continham o mesmo conteúdo textual. Foram indicadas evidências que o design gráfico 
e da informação tem a capacidade de transformar o entendimento das pessoas sobre as 
informações. Para facilitar a escolha dos elementos gráficos, alguns aspectos devem ser 
evidenciados.
A tipografia diz respeito à disposição das letras em um projeto e, especialmente no caso de 
materiais instrucionais, deve facilitar a legibilidade e leiturabilidade do conteúdo textual. 
Influencia o caráter e a qualidade emocional de um projeto gráfico pois pode intensificar 
ou alterar o significado das próprias palavras criadas com os tipos. Assim, em materiais 
dessa natureza, é recomendado: uso de fontes em tamanho de corpo maior ou igual a 12 
pontos; uso de textos em caixa alta e baixa; evitar uso de fontes decorativas ou manuscritas 
e utilizar espacejamento maior entre as linhas (Ambrose & Harris, 2011; Caposecco et al., 
2011, 2014; MHRA, 2014).
A ideia, a forma, o arranjo ou composição dos elementos gráficos e textuais em um su-
porte é caracterizado pelo layout. Para facilitar a comunicação em um layout, a combina-
ção destes elementos deve ser planejada pelo designer. Em relação ao desenvolvimento de 
materiais educacionais na área da saúde, é indicado estabelecer um formato que permita 
a distribuição do conteúdo de maneira confortável mantendo textos e figuras em tama-
nho legível, considerar o contraste entre texto e suporte e deixar espaços em branco para 
evidenciar os elementos. Quanto aos produtos impressos, é indicado evitar o uso de papel 
brilhante e tamanhos finais pequenos (menor que A5) (Hurlburt, 2006; Caposecco et al., 
2011; Medina, 2017).
Ilustração é o fator que determina a maneira que as figuras ou elementos gráficos devem 
ser apresentados. As ilustrações devem ser repetidas e consistentes, além de acompanhar a 
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descrição do curso da tarefa a ser executada, mostrando os diferentes estados do dispositi-
vo no momento e durante a execução de uma parte definida, ou mostrando a localização 
e o tipo de operações a serem executadas (Leplat, 2004). Para tal, é recomendado: uso de 
ilustrações a traço acompanhadas de texto explicativo para auxiliar a interpretação da ins-
trução; uso de elementos gráficos para evidenciar ações importantes, como pictogramas, 
flechas e boxes (Alessandrini, 1984; MHRA, 2014; Medina, 2017).

Infográficos na área da saúde

Uma das formas de transmitir conteúdos em saúde é através da infografia. Infográficos 
são poderosas ferramentas de design de informação. Permitem a comunicação através da 
visualização de informações complexas, tornando-as mais concisas e acessíveis através de 
uma combinação de texto, elementos gráficos, cor e imagens, de forma a reduzir a carga de 
informação ofertada ao observador. Para melhorar a comunicação, eles devem ser claros, 
precisos, relevantes e visualmente agradáveis (Lonsdale & Lonsdale, 2019). 
Na área da saúde, são instrumentos de comunicação que podem motivar comportamen-
tos para a promoção em saúde, pois são úteis no apoio à compreensão e engajamento do 
indivíduo quanto aos seus dados clínicos. É importante realizar um trabalho diretamente 
com o público a que se destinam para identificar imagens e aspectos significativos e cultu-
ralmente relevantes a eles (Arcia et al, 2016). 
Em relação às pessoas com deficiência, estudos demonstram que infográficos em educa-
ção podem ser aplicados adaptando-se às características da deficiência envolvida, e que 
poderiam ser feitos através de modelos conceituais contendo recomendações para cada 
tipo de informação (Adorno & Reginato, 2014).

Definição das etapas projetuais e da equipe para projetos de Inovação 
Social 

O design é área que se relaciona com a concepção de projetos em inovação social. O pro-
cesso de inovação em design caracteriza-se por atividade projetual que envolve diferentes 
áreas integradas visando não só a resolução de problemas já existente, mas também a ge-
ração de produtos totalmente novos, voltados a necessidades futuras ou ainda a mudanças 
de paradigmas concernentes ao uso de produtos e informações. 
Para Beckman e Barry (2007), esse processo é baseado em abordagens teóricas e práticas, 
que resultam na proposição de produtos, serviços e processos associados à atividade de 
inovação. Portanto, faz parte deste conjunto de processos a definição das etapas projetuais 
e da equipe que irá trabalhar no projeto para a concepção de produtos e/ou soluções em 
inovação (). Quatro etapas projetuais são sugeridas pelos autores, bem como a caracteri-
zação dos participantes da equipe de trabalho: 
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1. Observação: Observar atividades através de métodos como a etnografia e entrevistas, 
visando identificar importantes informações dos usuários. Devem participar dessa etapa 
pessoas ligadas às atividades de geração de ideias. 
2. Estruturação: Processar as informações coletadas (conceitualização dos dados). Pes-
soas que possuem facilidade em organizar grandes quantidades de informação em uma 
ordem lógica são indicadas para executar esta etapa.
3. Categorização: Identificar necessidades e carências dos usuários diante da inovação 
prospectiva. São indicadas para essa tarefa pessoas ligadas às tarefas técnicas. 
4. Solução: Gerar, selecionar e testar conceitos, para posterior feedback de possíveis usu-
ários. As pessoas que preferem atividades práticas e ações orientadas à aprendizagem de-
vem participar desta etapa.

Nos casos dos materiais educacionais na área da saúde, a composição de equipes multidis-
ciplinares de trabalho, que abranjam profissionais da área da saúde, da psicologia, peda-
gogia, design, entre outras, podem enriquecer todas as etapas de planejamento, concepção 
e análise de tais materiais.
Portanto, há a necessidade do entendimento da pesquisa em design fundamentada pela 
interdisciplinaridade, que busca por uma dinâmica inovadora de produção de conheci-
mento de cunho tecnológico, caracterizada por sua instrumentalidade, no que se refere ao 
design e inovação voltados aos produtos, processos e sistemas (Kistmann, 2014). 

Discussões e considerações finais

Pelo exposto, podemos considerar a necessidade de aplicação de fundamentos e ferra-
mentas do Design Gráfico Inclusivo e da Informação para o desenvolvimento de materiais 
educacionais de comunicação em saúde e a promoção do empoderamento de indivíduos 
com deficiência. Para tanto, o processo de inovação em saúde auxilia quanto nas etapas 
projetuais quanto na caracterização dos participantes da equipe de trabalho. Portanto, 
faz-se necessário um trabalho interdisciplinar no desenvolvimento de materiais gráficos 
dessa natureza, onde os usuários são participantes ativos de todas as etapas desde o plane-
jamento até os testes finais.
Vale ressaltar que o desenvolvimento de materiais gráficos de acordo com tais recomen-
dações pode não contemplar todos os tipos de deficiência e para tal sugerimos que as 
especificidades das deficiências abordadas em um projeto gráfico sejam diagnosticadas e 
consideradas em sua execução.
Logo, a resposta a esse desafio de inovação social pode ser a tomada de atitudes simples no 
processo projetual de forma a tornar materiais de instrução na área da saúde mais eficien-
tes, que possam motivar o leitor, maximizar a compreensão e aumentar a probabilidade 
de sucesso da aplicação do conteúdo e que facilitem a tomada de decisão em saúde e o 
empoderamento desses indivíduos.
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Resumen: Las innovaciones sociales se refieren a las nuevas estrategias, conceptos y mé-
todos cuyo principal objetivo es ofrecer nuevas soluciones y atender a las necesidades e 
intereses sociales. Se trata de un amplio campo de posibilidades, como el desarrollo de 
materiales educativos en el área de la salud, que son importantes artefactos comunicacio-
nales de promoción a la salud y empoderamiento de los usuarios y pacientes. El empo-
deramiento de personas con discapacidad puede formar parte del proceso de innovación 
social y se refiere a los cambios en su autocomprensión para una mayor autonomía y auto-
determinación. Sin embargo, varias investigaciones que evalúan los materiales educativos 
destinados a esas personas a menudo apuntan deficiencias, como baja legibilidad y diseño 
poco eficiente junto al público objetivo, haciéndolas a menudo ineficaces. Por lo tanto, 
el propósito de este estudio fue indicar algunas estrategias de comunicación en salud, 
adoptando los puntos de vista del Diseño Gráfico Inclusivo y Diseño de la Información 
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apuntados por la literatura, que pueden ser empleados en la concepción de materiales de 
innovación dirigidos a los individuos adultos y ancianos usuarios del mismo, el sistema 
público de salud brasileño. 

Palabras clave: innovación social - diseño gráfico inclusivo - diseño de información - salud.

Abstract: Social innovations refer to new strategies, concepts and methods whose main 
objective is to offer new solutions and to meet social needs and interests. They cover a 
wide range of possibilities, such as the development of educational materials in the health 
area, which are important communicational artifacts for health promotion and empower-
ment of users and patients. Empowering people with disabilities can be part of the process 
of social innovation and concerns changes in self-understanding for greater autonomy 
and self-determination. However, a number of surveys that assess educational materi-
als for these people often point to shortcomings such as poor readability and inefficient 
design with the target audience, often rendering them ineffective. Therefore, the purpose 
of this study was to indicate some health communication strategies, adopting the points 
of view of the Inclusive Graphic Design and Information Design pointed out in the litera-
ture, which can be used in the design of innovative materials aimed at adult individuals 
and elderly users of the Brazilian public health system. 

Keywords: social innovation - inclusive graphic design - information design - health.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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O Assentamento Rural 
Horto Aimorés e a Extensão 

Universitária do Projeto 
Bambu: um estudo de caso

Gabriel Fernandes dos Santos (1), Silvia Sasaoka (2) 
y Marco Antonio dos Reis Pereira (3)

Resumo: Um assentamento rural representa a etapa de conquista na luta pela posse de 
uma terra e resulta de esforços coletivos de um movimento social. Ainda assim, seus mo-
radores encontram diversas dificuldades à sua estruturação e permanecem em vulnerabi-
lidade social, devido a desigualdade de acesso aos direitos de cidadania. Neste contexto, 
foi estabelecida a parceria entre moradores do assentamento rural Horto de Aimorés em 
Bauru e a extensão universitária do Projeto Bambu. No mesmo período formou-se a Asso-
ciação Agroecológica Viverde com o apoio do grupo Taquara composto por alunos das fa-
culdades de Design, Arquitetura e Engenharia da UNESP, campus de Bauru. As atividades 
extensionistas com base no design social permitiram a profissionalização dos assentados 
como artesãos de bambu. Com foco na geração de renda, realizou-se oficinas de capaci-
tação técnica na cadeia produtiva do bambu, desde o plantio de 120 moitas de bambus 
e instalação de galpão com equipamentos para produção de produtos e construção de 
estruturas. Para essas ações iniciais, foram necessários recursos financeiros obtidos através 
de editais, concursos, além da constituição de uma rede de contatos. A partir da coleta de 
dados em pesquisa bibliográfica, documental e aplicações de entrevistas semiestruturada, 
este estudo de caso busca revelar o processo desenvolvido nesta extensão universitária em 
seus onze anos de existência. A organização das informações permitiu uma análise do his-
tórico, dos avanços obtidos e os pontos a aprimorar nesta relação de troca entre o grupo 
Taquara e os associados da Viverde. 

Palavras chave: design - design social - extensão universitária - bambu - vulnerabilidade 
Social.

[Resumos em espanhol e inglês nas páginas 146-147]
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no Laboratório de pesquisa e experimentação em bambu - Processamento da madeira e 
bambu processamento da madeira e materiais compostos. É sócia fundadora e coordena-
dora de projetos do Instituto Botucatu.

(3) Livre-docente pela UNESP (2012), Bauru, São Paulo, Brasil; Pela mesma instituição, 
campus de Botucatu, São Paulo, é doutor em Agronomia (Irrigação e Drenagem - 1997) e 
mestre em Agronomia (Irrigação e Drenagem - 1992); graduação em Engenharia Agrícola 
pela UNICAMP (1982), Campinas, São Paulo; especialização em Irrigação e Drenagem 
pela UFV (1989), Viçosa, Minas Gerais; e especialização em bambu no “2001’ Tcdc Inter-
national Training Course On Bamboo” pelo CBRC - China National Bamboo Research 
Center (Hangzhou-China). Atualmente é professor adjunto e livre docente em Design e 
Construção com Bambu na UNESP, campus de Bauru. Docente do curso de Engenharia 
Mecânica e coordenador do Laboratório de Pesquisa e Experimentação em Bambu. 

Introdução

Um assentamento rural representa a etapa de conquista na luta pela posse de uma terra 
e resulta de esforços coletivos de um movimento social baseado em relações solidárias. 
Ainda assim permanecem em vulnerabilidade social, visto que esta não se restringe à con-
dição econômica, mas se trata da desigualdade de acesso aos direitos de cidadania. Em 
processos colaborativos de intervenção social, estudantes de design podem desenvolver 
instrumentos e habilidades para a transformação social ao se relacionarem com as po-
pulações vulneráveis. Este foi o propósito do contato entre o assentamento rural Horto 
Aimorés e a extensão universitária do Projeto Bambu da Universidade Estadual Paulista 
(UNESP), campus de Bauru, realizada pelo grupo Taquara, composto por alunos da mes-
ma instituição de ensino superior.
A extensão universitária foi iniciada em 2008 com a transferência de conhecimentos de 
forma participativa, adequada às necessidades dos assentados. As atividades realizadas 
consistiram, inicialmente, em capacitação técnica na cadeia produtiva abrangendo o plan-
tio, manejo, colheita dos colmos, tratamento preventivo, secagem, até o processamento 
para obtenção de ripas laminadas e confecção de produtos artesanais em bambu in natura 
e laminado colado. Para estas ações iniciais e outras mais, foram necessários recursos fi-
nanceiros obtidos através de prêmios e editais públicos e privados.
O estudo de caso desta extensão foi realizado com investigação em bibliografia, entrevistas 
semiestruturadas e pesquisa em documentos. A partir do histórico levantado observam-se 
os avanços obtidos e os pontos a aprimorar, visando a continuidade no processo de troca 
entre os envolvidos. Deste projeto surgem questões relacionadas ao design e ao sistema de 
implantação do projeto de extensão.



Cuaderno 121  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 131-147  ISSN 1668-0227 133

Fernandes dos Santos | Sasaoka | dos Reis Pereira O Assentamento Rural Horto Aimorés (...)

Extensão Universitária em Assentamento Rural de Agricultura Familiar

Há mais de 20 anos, cerca de 500 mil famílias foram assentadas no território brasileiro, 
graças ao êxito de procedimentos estratégicos de disputa fundiária que, sustentadas pelas 
forças organizadas da população, vem requerer a efetivação de projetos de reforma agrária 
e assentamentos rurais (Norder, 2004). De acordo com este autor, um dos maiores desafios 
para os assentamentos rurais e para a agricultura familiar no país é responder à concor-
rência no mercado brasileiro de agricultura. Em explicação ou mesmo autor apontou que 
o projeto de modernização aplicado no modelo de desenvolvimento rural nacional, que 
se baseia em altos investimentos e baixa mão de obra, possui uma configuração que não 
favorece a produção de núcleo familiar.
Segundo Mior (2000), a agricultura familiar é uma estratégia de desenvolvimento rural 
que desde os anos de 1990 tem se fortalecido no Brasil. Para a melhoria das condições de 
vida dessa população no campo, estudos abordam a questão do conjunto de diversas es-
tratégias sociais e econômicas a serem adotadas que não se caracterizam especificamente 
como atividades rurais agrícolas. Inclui-se entre outras fontes de recursos e meios para 
gerar renda o artesanato, o comércio, o turismo rural e o trabalho assalariado fora do meio 
rural (Norder, 2004).
A competência das atividades artesanais na geração de renda representa uma renovação 
“do ambiente educacional no meio rural” quanto mais elas incorporem materiais obtidos 
no território para a produção de produtos elaborados com técnicas tradicionais ou sabe-
res adquiridos dentro de seu meio (Abramovay, 2000, p. 12). O autor afirmou que o Brasil 
carece de estudos orientados à educação no meio rural de visão territorial. No que concer-
ne às políticas públicas, o mesmo autor apontou que, enquanto se faz o direcionamento 
apenas para profissionalização técnica com cursos profissionais dos agricultores, sem a 
perspectiva de buscar oportunidades locais de desenvolvimento, a condição dos habitan-
tes do meio rural, especialmente para os jovens, não ultrapassará ao nível de mão-de-obra 
para serviços externos ao seu meio. 
Em uma nova perspectiva do meio rural com iniciativas inovadoras, a sociedade local 
pode considera-los como “potenciais protagonistas de um pacto territorial na configura-
ção de um novo ambiente a partir de referências do conhecimento no meio rural” (Abra-
movay, 2000, p. 10). Nesse sentido, é preciso uma contínua ação coletiva de organizações 
sociais, cujo papel dos movimentos sociais, profissionais e extensionistas é fundamental. 
O apoio das universidades no interior do país pode contribuir na constituição de uma 
nova visão e significado do meio rural (Abramovay, 2000). 

Design, humanismo e vulnerabilidade social

O design é um conjunto de ferramentas que permite o uso de técnicas, formas de organi-
zação e planejamento, conceitos estéticos e funcionais, que podem ser aplicados, a partir 
desse pensamento sistêmico, no local de trabalho de uma comunidade. Os questiona-
mentos surgem inicialmente, e demandam dos designers, uma observação e uma escuta 
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mais apurada para elencar as necessidades mais urgentes a serem atendidas e relacionadas, 
entre outras, à projeção de um trabalho, à melhoria de uma produção ou do espaço para 
se realizar o trabalho. Com esta abordagem espera-se dos designers ou dos extensionistas 
uma percepção e sensibilidade frente complexidades de um grupo social. Com base na 
compreensão sistemática das necessidades comuns da comunidade, ou seja, dificuldades 
de recursos, hábitos, crenças, relações pessoais e também entre diversas questões externas 
à comunidade, apresentam-se as ferramentas do design para visualização das ideias do 
projeto, intrinsecamente pertinentes aos pontos levantados acima. 
O design social orientado para o contexto do meio rural de um assentamento precisa levar 
em conta a questão das identidades fragmentadas, configurada por um grupo de pessoas 
de origens diversas. Considerando-se que a perspectiva da reconstituição física de um es-
paço rural, cultural e social é condição comum entre elas. Neste cenário, o sentido de per-
tencimento e o protagonismo local podem ser trabalhados na construção da identidade 
social e cultural da comunidade daquela localidade, com apoio de projetos extensionistas 
das universidades, de profissionais de diversas áreas, políticas públicas e a sociedade civil.
Dependendo dos objetivos esperados destes trabalhos com essa população, inúmeros cri-
térios para atuação dos designers ou extensionistas com o social podem ser considerados. 
O próprio termo design social não é implícito no discurso de alguns autores, contudo 
identifica-se o fazer “design no social” pelas formas das relações desse trabalho com a so-
ciedade que se utilizam de critérios com bases humanistas, políticas e de sustentabilidade. 
Assim propôs Manzini (2009), ao reconhecer a ideia da formação de uma sociedade sus-
tentável, em que pessoas e comunidades tem acesso igualitário aos bens e serviços com a 
liberdade de escolher o que querem ser e fazer de forma sustentável, respeitando o meio 
ambiente e os limites da resiliência dos ecossistemas. Com base nesta definição, o autor 
atribuiu ao design o papel para facilitar o processo de aprendizagem social para a cons-
trução de uma sociedade sustentável, através de pactos de inovações sociais e tecnológicas 
e na reorientação de causas emergentes para a sustentabilidade. Essa visão é endossada 
pelo “humanismo projetual” que Bonsiepe (2013, p. 21) apontou como meio à redução de 
hegemonias em que as ações projetuais são capazes de interpretar, a partir de uma cons-
ciência crítica, necessidades de grupos excluídos e de propor processos emancipatórios 
através do design na forma de artefatos ou serviços.
Löbach (2011), também se ocupou de observar o ser humano para entender o que o dife-
rencia sendo parte de um sistema social complexo das relações humanas com os objetos. 
Nesta perspectiva inferiu que “nem todas as necessidades humanas são satisfeitas com ob-
jetos” (Löbach, 2011, p. 31). Diante tal afirmação, indaga-se no contexto do mundo atual 
sobre o consenso ou conflito dentre as opções que se apresentam ao design na resolução 
de problemas frente a um grupo social excluído da sociedade. Respondendo a isso no 
momento contemporâneo, Walker (2017, p. 49) propôs repensar o caminho para o design 
de forma que valorize uma perspectiva mais ampla, capaz de reavaliar, reinterpretar e 
recuperar questões que ficaram submersas na corrida para o progresso “desenvolvimen-
tista”. O autor destacou que, com base em processos de criação, pode-se contribuir para 
a construção de uma comunidade, recuperação de ecossistemas e estimular a noção de 
identidade e unidade. Também enfatizou que o artesanato se enquadra nessa categoria, 



Cuaderno 121  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 131-147  ISSN 1668-0227 135

Fernandes dos Santos | Sasaoka | dos Reis Pereira O Assentamento Rural Horto Aimorés (...)

sendo um trabalho possível de ser realizado por esforços individuais ou coletivos e não 
necessariamente por designers qualificados (Walker, 2017).
Tomando o cenário social do país como plataforma de ação, observa-se que é imprescindí-
vel fazer um balanço sobre as abordagens de design social assumidas até hoje. Oportuna-
mente Silva (2018) analisou criticamente as condicionantes destas abordagens ao observar 
o trabalho de designers ligados às questões sociais. Para a autora a vulnerabilidade social 
não se restringe a condição econômica ou ao critério da faixa de renda, nela também 
reside a desigualdade no acesso aos direitos fundamentais pelos diferentes grupos sociais. 
Num sentido mais detalhado, a mesma autora analisou criticamente a falta de políticas 
de emancipação de grupos sociais para superação da vulnerabilidade socioeconômica, 
observando trabalhos feitos por designers ligados às questões sociais e os classificou em 
quatro vertentes: assistencialista, humanista, culturalista e crítica. A autora declarou que 
as vertentes assistencialista, humanista e culturalista tratam os usuários corretamente, mas 
reiteram suas condições de pobreza por terem como método o atendimento a resultados 
imediatos. Continuando, a autora descreveu a vertente do design crítico como focada na 
autogestão estimulando-se o potencial emancipatório do grupo social, cuja regra é a au-
tonomia coletiva, permitindo aos usuários a participação nas decisões e elaboração das 
normas de produção, e aos designers a elaboração de instrumentos adequados às neces-
sidades. 

Objetivo

Revelar o processo desenvolvido na extensão universitária do Projeto Bambu com o assen-
tamento rural Horto de Aimorés. 

Os Procedimentos Abordados para o Resgate Histórico 

Para a coleta de informações foram feitas pesquisa bibliográfica, investigação de docu-
mentos e aplicações de entrevistas semiestruturadas. No levantamento as informações fo-
ram organizadas em tópicos que resgatam o histórico da extensão universitária realizada 
no Projeto Bambu pelos alunos do Taquara junto a um grupo de famílias do assentamento 
rural Horto de Aimorés. A análise dos tópicos revela os processos de: aproximação do Pro-
jeto Bambu com o assentamento; formação do grupo de alunos Taquara; formalização da 
Associação Agroecológica Viverde; atuação do empreendimento Viverde.
Na pesquisa bibliográfica fez-se a leitura de artigos publicados em periódicos e capítulos 
de livros que tivessem como tema central o trabalho extensionista desenvolvido no Pro-
jeto Bambu. Na investigação documental foram considerados os relatórios de projetos de 
pesquisas realizados na extensão universitária do Projeto Bambu. As entrevistas semies-
truturadas foram aplicadas com três artesãos ativos na Viverde, um ex-aluno protagonista 
na fundação do grupo Taquara e o professor coordenador do Projeto Bambu. 
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Resultados e Discussões

O resgate histórico da extensão universitária do Projeto Bambu trouxe à tona o caminho 
percorrido por um grupo de alunos, denominado Taquara, em conjunto de moradores do 
assentamento rural Horto de Aimorés, articulados inicialmente em grupo agroecológico 
Viverde. Em um primeiro momento foram promovidas atividades práticas no campo, 
buscando uma conexão com a realidade dos envolvidos enquanto agricultores, uma vez 
que o bambu poderia lhes servir como recurso local capaz de atender as demandas em seus 
lotes. A partir deste convívio estabeleceu-se uma abertura para expansão das vivências de 
campo realizadas em área agrícola, para atividades semanais em oficina do Laboratório de 
Experimentação com Bambu. Neste momento o projeto de extensão passava a nutrir as 
expectativas dos envolvidos na possibilidade da geração de renda com a comercialização 
de produtos feitos em bambu e prestação de serviços especializados no cultivo e aplicação 
desta matéria prima.
O nascimento do grupo Taquara protagonizou o delineamento das atividades extensio-
nistas desenvolvidas com os assentados quando estes passaram a frequentar o laborató-
rio. Com abordagem em design social os alunos realizavam atividades semanais com os 
agricultores na oficina, explorando os conhecimentos da cadeia produtiva do bambu e do 
processo de design na geração de novos produtos. As conquistas na captação de recursos 
materiais e financeiro foram imprescindíveis à estruturação, à manutenção e à expansão 
do projeto de extensão universitária. Para apresentar o panorama investigado, formulou-
se um infográfico que destaca os acontecimentos importantes na trajetória percorrida, e 
que organiza tais eventos em momentos maiores, elaborados a partir da análise das infor-
mações coletadas. A Figura 1 mostra o infográfico deste resgate histórico.
Os acontecimentos apontados no infográfico tiveram desdobramentos que representam 
a totalidade dos episódios vividos nessa extensão universitária. A apresentação detalhada 
dos momentos que englobam os marcos importantes e o que deles resultaram é feita na 
continuidade.

A extensão universitária do Projeto Bambu

A organização do grupo agroecológico Viverde

Em meio ao processo de regularização da posse de terra a Incubadora de Cooperativas 
Populares (INCOP) da UNESP, campus de Bauru, iniciou o seu trabalho com um grupo 
de famílias, até então acampadas. Por meio de um Diagnóstico Rural Participativo (DRP) 
a incubadora buscou reconhecer o contexto em que estavam imersos os sujeitos acampa-
dos e então atuar sob a realidade verificada. Como as famílias envolvidas já desenvolviam 
agricultura orgânica, seja pela bagagem de vida ou pelos aprendizados obtidos nos cursos 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), a incubadora se propôs a auxiliar 
no processo de comercialização das produções destes agricultores, visando a geração de 
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Figura 1. Infográfico dos momentos e acontecimentos ao longo dos anos.
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renda. Assim nascia o grupo agroecológico Viverde e sua relação com a universidade. Em 
meio a este trabalho, a incubadora fez a ponte de aproximação dos assentados com o 
Projeto Bambu em 2008, sob a proposta de serem produzidos caixotes em bambu. Este 
produto atenderia a demanda que surgiu com as vendas de orgânicos pelo grupo Viverde, 
devido ao transporte e exposição dos produtos. 

O início da extensão no Projeto Bambu

O Projeto Bambu foi concebido pelo professor Dr. Marco Antonio dos Reis Pereira em 
1990 e permanece em atividade sob sua coordenação. Fazem parte da sua infraestrutura o 
Laboratório de Experimentação com Bambu e a área agrícola. Enquanto na área de cam-
po têm-se, desde 1998, o cultivo de espécies de bambus em 1,5 hectares e a infraestrutura 
para os tratamentos preservativos e estocagem de colmos, no laboratório encontram-se 
as ferramentas, equipamentos e maquinários, destinados a transformação do material em 
produtos diversos. 
O Projeto Bambu abrange toda uma cadeia produtiva do bambu, envolvendo a identi-
ficação de espécies de bambus, o manejo da cultura, a colheita de colmos, a confecção e 
plantio de mudas, as aplicações de tratamentos preservativos, a estocagem, secagem e be-
neficiamento do material, a confecção de produtos artesanais e processados e a construção 
de estruturas.
O início da extensão universitária fez-se com a execução de um projeto financiado pelo 
banco Real - ABN AMRO. Para as investigações necessárias foi concedida bolsa de estudos, 
designada a um aluno de Desenho Industrial, com habilitação em Projeto de Produto. A 
primeira atividade foi na forma de palestra na gleba 1 da comunidade, em sua área comu-
nitária de nº 5. 
Na sequência deste primeiro contato, as atividades passaram a ser promovidas em forma-
tos de oficinas práticas na área agrícola do Projeto Bambu, buscando capacitar os envol-
vidos nos conhecimentos necessários para a identificação de espécies, manejo, colheita, 
confecção e plantio de mudas, tratamentos e estocagem dos bambus. Uma vez inseridos 
na cultura do bambu, os agricultores passaram a vislumbrar no trabalho com esta matéria 
prima uma alternativa para a geração de renda. 

O grupo de alunos Taquara

A fundação do Taquara 

Em 2008, o bolsista do projeto de extensão motivou outros alunos do curso de Design da 
UNESP, campus de Bauru, a participarem das ações realizadas no Projeto Bambu. Diante 
a abertura cedida pelo coordenador do Projeto Bambu os alunos pleitearam a criação de 
um coletivo, fundado em 2009 e denominado Taquara, sendo composto por graduandos 
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de Arquitetura e Urbanismo, Design de Produto e Design Gráfico. Em seu primeiro ano, 
o Taquara permitiu a consolidação do coletivo, a elaboração de um estatuto para a sua 
continuidade e a aplicação prática de teorias e conceitos junto as atividades extensionistas. 
Como desdobramento destes resultados alcançados, verifica-se a construção inicial de um 
conhecimento transdisciplinar. 
A transdisciplinaridade fez-se possível no espaço das inter-relações geradas com as ações 
extensionistas, enquanto a equipe de alunos, técnicos e professores atuavam nos conheci-
mentos acadêmicos, os agricultores contribuíam com o pragmatismo cultivado em suas 
histórias de vida. A exemplo desta integração tem-se o resgate de técnicas tradicionais, 
como por exemplo o domínio na confecção de entramados por um dos membros do gru-
po Viverde, a articulação deste saber dentro da cadeia produtiva do bambu e sua dissemi-
nação por meio de oficinas para os demais envolvidos, assim como para o público externo. 
Em celebração e divulgação dos resultados alcançados no primeiro ano de Taquara, os 
alunos e o coordenador do Projeto Bambu criaram a “1ª Mostra do Projeto Bambu”, con-
vidando o público da academia e da região de Bauru a visitarem o seu conteúdo. No 
espaço físico da exposição ocorria a interação do público com a ambientação, enquanto 
aconteciam, concomitantemente, oficinas na infraestrutura do Projeto Bambu sobre eta-
pas da cadeia produtiva do bambu. Como resultado do trabalho coletivo entre Taquara e 
Viverde na realização das oficinas, pôde-se ao mesmo tempo expandir a disseminação dos 
conhecimentos da cadeia produtiva do bambu para o público interessado e aprofundar a 
integração dos alunos com os assentados.
A eficácia na divulgação da 1ª mostra fez do evento um sucesso de público, o que favore-
ceu o início da comercialização dos produtos artesanais e processados que o grupo Viver-
de já confeccionava. A prospecção da primeira comercialização foi sendo aprimorada ao 
longo de 2009, contando com a construção da identidade visual do grupo Viverde pelos 
alunos do Taquara e com a dedicação dos assentados nas atividades semanais realizadas na 
oficina do laboratório e no bambuzal da área agrícola. 

A estruturação e permanência do Taquara 

Em 2010 o projeto de extensão desenvolvido foi agraciado com o 12º Prêmio Santander 
Universidade Solidária (UniSol), financiando bolsas de estudos e a aquisição de materiais 
de consumo, ferramentas e maquinários. Para além do investimento financeiro conquis-
tado, a equipe técnica da UniSol acompanhava constantemente o desenvolvimento das 
ações por meio de monitorias presenciais e avaliação de indicadores sociais, econômicos 
e ambientais. Os indicadores tomavam como referencial o contexto em que o assenta-
mento se insere e as condições técnicas e humanas da equipe executora - alunos, técnicos 
e professores. Deu-se o título de marco zero à formulação dos indicadores em início de 
projeto, que ao ser acompanhado e atualizado ao longo do tempo, permitia a verificação 
detalhada dos progressos e retrocessos cometidos. Ao mesmo tempo em que ocorria as 
atividades extensionistas, os alunos do Taquara organizaram um processo seletivo para 
ampliar o coletivo.



Cuaderno 121  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 131-147  ISSN 1668-0227140

Fernandes dos Santos | Sasaoka | dos Reis Pereira O Assentamento Rural Horto Aimorés (...)

Neste ano também foi captado recurso financeiro junto ao Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), concedido como bolsa de produtiva em 
pesquisa para implantação da Rede Bambu. Com duração de três anos, 2010-2013, esta 
pesquisa disponibilizou bolsa de estudos, contratação de serviços de terceiros e aquisição 
de materiais e ferramentas. 
Com o desenvolvimento das ações extensionistas em auxílio da UniSol entendeu-se como 
primordial a expansão do trabalho para dentro da comunidade, buscando a sua difusão 
junto a outros moradores do local. Neste sentido, a capacitação realizada com o grupo Vi-
verde passou a expectar que tais assentados pudessem, futuramente, reaplicar os conheci-
mentos adquiridos na implantação e consolidação da cadeia produtiva do bambu dentro 
da comunidade. Em análise das possíveis necessidades advindas com esta expansão local 
do projeto de extensão, verificou-se que as áreas dos conhecimentos que compunham o 
Taquara eram insuficientes para que as ações dessem o devido atendimento às complexas 
relações humanas. Assim, estabeleceu-se parceria com outros coletivos da mesma univer-
sidade, como a INCOP, composta por alunos de áreas diversas; o grupo Interage da Psi-
cologia; a empresa júnior das Engenharias, a Pró-Jr; e grupo AGR das Relações Públicas. 
Dos resultados alcançados ressaltam-se as ações dentro da comunidade; o início da parti-
cipação do grupo Viverde em feiras locais de artesanato; o cadastramento dos agricultores 
junto a Secretaria da Cultura como artesãos; a concessão de uma área comunitária do 
assentamento para uso do grupo Viverde; o plantio de 120 mudas de bambus na mes-
ma área para futura autossuficiência em recurso material; a articulação inicial para uma 
proposta de projeto de um galpão, também neste local; a aquisição de diversos materiais, 
ferramentas, equipamentos e maquinários empregues na cadeia produtiva do bambu; a 
divulgação dos resultados da extensão universitária em eventos científicos e em programas 
regionais de rádio e televisão; a realização da 2ª Mostra do Projeto Bambu e a aprovação 
na continuidade do projeto de extensão em 2011 pelo 12º Prêmio Santander Universidade 
Solidária. 

A formalização da Associação Agroecológica Viverde

O suporte fornecido pelo projeto de extensão 

Em função da renovação do apoio financeiro do banco Santander e assessoria da UniSol, 
durante o ano de 2011 foram continuadas as ações extensionistas com o grupo Viverde. 
Neste sentido, a qualificação dos artesãos nos conhecimentos da cadeia produtiva do bam-
bu fez-se com o aprimoramento das técnicas já assimiladas e a exploração de novas. O 
fomento desta capacitação dos artesãos visava torna-los aptos na reaplicação dos conheci-
mentos adquiridos e necessários à implantação da cadeia produtiva do bambu dentro da 
comunidade, estimulando a sua expansão local. A Figura 2 mostra alguns dos produtos 
confeccionados pelos artesãos, concebidos em colaboração com os alunos do Taquara du-
rante os trabalhos semanais na oficina do laboratório do Projeto Bambu. 
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A troca de saberes entre alunos e artesãos também se estendeu à administração do em-
preendimento iniciado com a comercialização de produtos feitos em bambu. O auxílio 
prestado aos artesãos nesta gestão não era a nível de capacitação, pois o conhecimento de-
mandado não era de domínio da equipe envolvida. Assim sendo, e mesmo sob esta adver-
sidade, os alunos se empenharam com ajudas no controle da produção e do fluxo de caixa. 
A partir da experiência adquirida no ano anterior, o grupo Taquara se abriu para integrar 
as áreas da Engenharia de Produção e Relações Públicas. Essa composição buscava melho-
rar os processos de produção e comercialização do grupo Viverde, articular as atuações 
dentro da comunidade e ampliar a divulgação da extensão nas diversas mídias e eventos 
acadêmicos. Além de serem englobadas outras áreas do conhecimento, também foram 
estabelecidas novas parcerias. A constituição de uma rede de atores, numa soma em que 
distintos conhecimentos se transformaram em ações práticas, fez-se de modo dialógico e 
participativo com os artesãos.
Dentre as ações promovidas evidencia-se o direcionamento para suas ocorrências dentro 
da comunidade. Quanto aos seus conteúdos, vê-se uma abordagem para além do viés eco-
nômico da cadeia produtiva do bambu. Este formato de atividades se manteve ao longo 
dos anos da extensão, sendo desenvolvidas dinâmicas com os jovens e crianças da comu-

Figura 2. Produtos confeccionados pelos artesãos com colaboração do Taquara.
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nidade, abrangendo atividades educativas e socioculturais na forma de oficinas recreativas 
e sessões de cinema com o Cine Taquara. Na realização destas atividades, o envolvimento 
dos artesãos da Viverde estimulou que outros moradores participassem, criando e fomen-
tando um grupo assíduo. 

O início da construção do galpão e a criação da associação 

Para viabilizar a construção de um galpão equipado com as ferramentas, equipamentos 
e maquinários já adquiridos, além dos recursos financeiros foram somadas doações por 
meio de parcerias. Dentre os parceiros, a prefeitura de Pederneiras terraplanou o local de 
construção do galpão e junto a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) obteve-se a 
doação de postes de aroeira que serviram como pilares da cobertura. 
Dos resultados alcançados em 2011, destaca-se a formalização da Associação Agroecoló-
gica Viverde. Ao longo de quase quatro anos, a participação e envolvimento dos assenta-
dos na extensão desenvolvida, lhes permitiram estruturar um empreendimento capaz de 
gerar renda a partir da cadeia produtiva do bambu. Neste processo também se fez pos-
sível a construção identitária dos assentados enquanto profissionais artesãos. O modelo 
de produção cultivado deu-se sob os preceitos de uma economia solidária, valorizando o 
trabalho coletivo e a remuneração compartilhada igualmente, além de um caixa de 20% 
para a associação. Os artesãos participaram como protagonistas nas escolhas que levaram 
a formalização da associação, optando pelo modelo associativo em função das ideologias 
que nutriam. Com auxílio de um contador, indicado pelos próprios artesãos por terem 
nele a confiança de outros projetos realizados no assentamento, fez-se a regularização da 
associação. 
Ainda neste ano, os alunos do Taquara construíram um catálogo de produtos confec-
cionados pelos artesãos da Viverde, buscando ampliar a divulgação do empreendimento, 
como mostra a Figura 3.

Figura 3. Catálogo impresso dos produtos confeccionados pela Viverde.
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Os canais digitais também foram adotados, sendo criado um blog do Taquara (http://ta-
quaraunesp.blogspot.com/) voltado às atividades extensionistas e uma página da Viverde 
no Flickr (https://www.flickr.com/people/grupoviverde/). Para a Viverde ainda foi criado 
um perfil no Facebook (https://www.facebook.com/grupoviverde/).

O empreendimento Viverde

A inauguração do galpão e sua ocupação pela Viverde

Para que a cadeia produtiva do bambu fosse transferida para dentro da comunidade, bas-
tava finalizar a construção do galpão, o que permitiria o trabalho da Viverde no local. Para 
isto, buscou-se captar recurso financeiro e assim elaborou-se uma proposta de projeto 
para o 4º Prêmio Instituto 3M para Estudantes Universitários, sendo agraciado com o 1º 
lugar. Com os recursos financeiros obtidos foram possíveis concluir o fechamento do gal-
pão para ser oficialmente inaugurado e ocupado pela Viverde, e também conceder bolsas 
de estudos ao longo de 2012. Neste processo de finalização da obra também se buscou 
ajuda de parceiros, como as empresas Caetano e CGS Construção e Comércio que doaram 
todo o concreto usinado utilizado no contrapiso. 
A abordagem do trabalho em canteiro de obras deu-se na forma de mutirões, que além de 
permitir uma maior velocidade na execução das ações, propiciava a troca de saberes entres 
os alunos e os assentados. Dessa forma os alunos contribuíam com seus conhecimentos 
técnicos e mão de obra, por sua vez os assentados colaboravam na execução prática e se 
beneficiavam com a especialização da ajuda. 

A continuidade da extensão e a implantação da cultura do bambu na comunidade

Nos anos seguintes novos recursos financeiros foram buscados para a manutenção das 
atividades extensionistas. Em 2013 o grupo Taquara foi cadastrado na UNESP como pro-
jeto de extensão universitária, permitindo a sua participação nos editais da Pró-Reitoria 
de Extensão Universitária (PROEX) da instituição. A partir de então, anualmente o grupo 
tem obtido êxito na aprovação de bolsas de estudos e recurso financeiro para a compra 
de materiais de consumo. Ainda em 2013, a cadeia produtiva do bambu desenvolvida na 
extensão do Projeto Bambu foi certificada como uma Tecnologia Social, reconhecida pelo 
Banco de Tecnologias Sociais da Fundação Banco do Brasil. Neste mesmo período foi li-
berado o recurso conquistado em edital promovido pela Secretaria de Educação Superior 
(SESu) do Ministério da Educação (MEC), concedendo bolsa de estudos e compras de 
materiais e ferramentas. 
Ainda sobre as parcerias, firmou-se contrato com o grupo Pão de Açúcar para participa-
ção da Viverde no programa “Caras do Brasil” com o fornecimento de talheres de bambus 
para dezenas de supermercados da rede. Como resultado dessa relação nos anos seguintes, 
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teve-se um crescimento no fluxo de caixa da associação, agregando estabilidade na geração 
de renda pelos artesãos. Observa-se nesta diversificada rede de contatos a existência de 
diferentes perfis de parceiros, dos que atuam pontualmente, como ocorre com as doações, 
até aqueles que são cultivados, por prestarem ajudas especializadas. Em suma, a atuação 
em conjunto de uma rede de contatos é tão vital quão útil para ações extensionistas junto 
a populações vulneráveis. 
Em 2015 a associação foi aprovada no Projeto Voluntariado da Fundação Banco do Brasil, 
captando recurso financeiro para a compra de maquinários destinados ao processamento 
do colmo de bambu, visando a confecção de placas de Bambu Laminado Colado (BLC). 
Assim a Viverde passou a explorar este material na confecção de seus produtos, agregando 
estética, valor comercial e novos conhecimentos com a técnica empregue. No mesmo ano 
conseguiu-se o aceite de financiamento pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (FAPESP) de um projeto de pesquisa proposto para ser realizado com a par-
ticipação dos artesãos da Viverde. As investigações visavam o desenvolvimento de painéis 
modulares para fechamentos de ambientes. Ao se envolverem nas atividades desta pesqui-
sa os artesãos puderam aprimorar os seus conhecimentos sobre construções com bambu. 
Mais recentemente, em 2018, a Viverde obteve a sua primeira conquista de forma inde-
pendente a extensão, sendo contemplada no Concurso de Projetos Sociais – Volkswagen 
na Comunidade. Os recursos financeiros desta premiação foram destinados à compra de 
mais maquinários, inaugurando novas frentes de trabalho na cadeia produtiva do bambu, 
como a máquina de pellets que produz o biocombustível a partir dos resíduos de outras 
atividades da associação com o bambu. 
Outros resultados obtidos com o desenvolvimento da extensão ao longo dos anos foram - 
as celebrações ocorridas com as organizações da 3ª, 4ª e 5ª Mostra do Projeto Bambu, em 
2011, 2012 e 2013, respectivamente; a continuidade da divulgação do projeto de extensão 
e do empreendimento Viverde, recorrendo as diversas mídias de comunicação; o desen-
volvimento de estudos para eventos científicos e publicações acadêmicas; e a abertura do 
Taquara para as área das Artes, Biologia, Rádio e Televisão, Jornalismo e Engenharia Civil. 

A gestão do empreendimento Viverde

Nos primeiro quatro anos de existência da extensão universitária o número de membros 
da Viverde reduziu. A distância entre a comunidade e a universidade somada ao tempo 
dedicado pelos assentados em seus lotes foram alguns dos fatores que contribuíram para 
esta diminuição de participantes. Depois de formalizada a associação esse cenário se esta-
bilizou, mas mesmo assim, de 2011 a 2016, a entrada e saída de novos participantes fez-se 
constante. A partir de 2016 a Viverde passou a ser constituída por apenas um núcleo fami-
liar, composto pelo presidente da associação com sua irmã e seu filho. Quando necessário, 
em função de altas demandas, faz-se a contratação da mão-de-obra de outros assentados. 
Atualmente, para auxiliar no processo de disseminação da Tecnologia Social do Bambu 
junto a outros moradores da comunidade, formou-se um novo grupo de colaborado-
res. Em conjunto dos artesãos, essa equipe também tem trabalhado para que ocorra uma 
maior abertura da associação para integração de novos associados. Os colaboradores são 
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três doutorandos no Programa de Pós-Graduação em Design da UNESP, campus de Bau-
ru, sendo que duas das pesquisas são alinhadas à comunidade e à associação. Ainda integra 
a equipe um doutor titulado na mesma área e instituição. Ao mesmo tempo busca-se 
reaproximar os alunos do Taquara com os artesãos da Viverde, pois com a instalação defi-
nitiva da associação na comunidade, as ações locais promovidas pelos alunos foram sendo 
reduzidas até não ocorrerem mais. 
Finalmente, observa-se que as expectativas nutridas tanto com a expansão local da Tec-
nologia Social do bambu quanto com a consolidação do empreendimento Viverde, ainda 
não foram plenamente alcançadas. Não obstante, acredita-se que o processo desenvolvido 
ao longo do caminho percorrido nesta extensão universitária, faz-se um meio potencial 
para a continuidade das ações. Agora, localmente, dedicando-as à gestão do empreendi-
mento Viverde, à inclusão de novos artesãos na associação, à disseminação da cultura do 
bambu junto à comunidade do assentamento.

Conclusão

Na extensão universitária promovida as experiências adquiridas possibilitaram um enga-
jamento cívico dos alunos do Taquara e artesãos da Viverde, assim como lhes influencia-
ram no processo da construção identitária de suas profissões e empreendimento, como no 
caso da associação. A relação de troca concebida entre o grupo Taquara e os associados da 
Viverde demonstra uma lógica distinta do usual, focada somente na produção de novas 
mercadorias para agregação de valor pelas comunidades de artesãos. 
A lógica da produção alcançada é resultante de um processo de design social articulado 
pela reflexão crítica sobre a realidade de vida dos sujeitos envolvidos e pela aplicação prá-
tica de planejamentos e ações inclusivas e cooperativas voltadas às realidades identificadas 
e investigadas. Dessa forma, pode-se afirmar que o conhecimento técnico trabalhado por 
meio do design social em atividades extensionistas contribui com a inovação social ao 
ampliar as oportunidades que garantam o desenvolvimento de processos e potencializem 
a autonomia de uma gestão futura dos associados. 
A emancipação por meio da autogestão coletiva é um processo de construção do empode-
ramento dos artesãos envolvidos na extensão universitária. A autonomia pretendida requer 
que os participantes sejam qualificados nos conhecimentos técnicos abordados e cons-
cientizados na importância de suas atuações diante as condicionantes que os diminuem 
em suas relações sociais, culturais, econômicas e políticas. Neste sentido, ressalta-se a im-
portância das instituições de ensino superior enquanto agregadoras de conhecimentos de 
diversas áreas, fornecedoras de ensino, produtoras de pesquisa e possíveis fomentadoras da 
extensão universitária. Assim como há de ser dada a devida atenção aos parceiros da socie-
dade civil que possam vir a colaborar de formas diversas, como por exemplo os movimen-
tos sociais, os técnicos e os especialistas. Somam-se nesta vital rede de parceiros os órgãos 
públicos e as empresas privadas com o fornecimento de recursos materiais e financeiro.
A implantação e desenvolvimento de um processo de design social que seja dialógico e 
participativo entre os participantes deve ser proativo e receptivo na busca e acolhimen-
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to de parceiros. Esta abertura, por sua vez, colabora no entendimento e atendimento das 
expectativas geradas com a extensão universitária, como também propicia a integração e 
transformação dos saberes técnicos, científicos e populares. A extrapolação transdiscipli-
nar pode oferecer novas percepções do conjunto de ações realizadas, uma vez que na soma-
tização dos conhecimentos envolvidos tem-se a representatividade dos moradores da co-
munidade e novos referenciais agregados pelo envolvimento de entidades e colaboradores. 
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Resumen: Un asentamiento rural representa una etapa de conquista en la lucha por la 
posesión de una tierra, resultado de esfuerzos colectivos de un movimiento social. Aun 
así, sus moradores encuentran dificultades durante la estructuración, permaneciendo so-
cialmente vulnerables debido a una desigualdad de acceso a derechos ciudadanos. En este 
contexto, se estableció la relación entre los moradores del asentamiento rural Horto de 
Aimorés en Bauru y el proyecto de extensión universitaria Projeto Bambu. En el mismo 
período se formó la asociación agroecológica Viverde contando con el apoyo del grupo 
Taquara, formado por alumnos de las facultades de Diseño, Arquitectura e Ingeniería de 
la UNESP, en el campus de Bauru. Las actividades de extensión con base en el diseño social 
permitieron la profesionalización de los moradores del asentamiento como artesanos del 
bambú. Enfocadas en la generación de renta, se realizaron oficinas de capacitación técnica 
en la cadena de producción del bambú, desde la plantación de 120 mudas de bambú, junto 
con la construcción de un galpón con maquinaria para producción y construcción de es-
tructuras y productos. Para estas acciones iniciales, fueron necesarios recursos financieros 
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obtenidos a través de editales, concursos, además de la creación de una red de contactos. A 
partir de la colecta de datos de fuentes bibliográficas, documentales y entrevistas semies-
tructuradas, este estudio de caso busca revelar el proceso desarrollado en este proyecto de 
extensión universitaria en sus once años de existencia. La organización de la información 
permitió un análisis histórico de los avances obtenidos, así como de los puntos a mejorar 
en esta relación de intercambio entre el grupo Taquara y los asociados de Viverde.

Palabras clave: diseño - diseño social - extensión universitaria - bambú - vulnerabilidad 
social.

Abstract: A rural settlement means a landmark achievement phase because of hard work 
of social movement efforts in the struggle for possession of a land. Nevertheless, its resi-
dents find several difficulties to their structuring and remain in social vulnerability, due to 
the inequality of access to the rights of citizenship. Under these circumstances, was there-
fore established a partnership between residents of the Horto de Aimorés rural settlement 
in Bauru and the university extension of the Projeto Bambu. In the same period, a group 
of residents formed the Associação Agroecológica Viverde with support from the Grupo 
Taquara composed of students from the Faculties of Design, Architecture and Engineer-
ing of UNESP, Bauru campus. Extension activities with social design-based approach al-
lowed residents for qualification as bamboo artisans. They were benefited by capacitating 
in technical training workshops held in the bamboo production chain, from the planting 
of 120 bamboo plants and installation of workshop facilities for product production and 
construction of structures with focus on social inclusion and income generation. Network 
opportunities and financial support from competitions allocated the necessary resources 
in order to initiate required actions. Data collection drew extensively sources of informa-
tion from bibliographic research, document search and semi-structured interviews. This 
case study shall reveal the process developed in this university extension in its eleven years 
of existence. This organisation of the information provided an analysis of the history and 
the progress made within this contribution of sharing and exchanging experiences be-
tween the group Taquara and the associates of Viverde.

Keywords: design - social design - university extension - bamboo - social vulnerability.
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Design para o bem-estar: desafios 
enfrentados ao projetar para o 

estímulo a forças de caráter
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Resumo: Forças de caráter são traços pessoais que indicam como as pessoas lidam com 
adversidades. Quando aplicam essas forças no cotidiano, seu bem-estar tende a ser desen-
volvido, o que pode ser estimulado através do Design, segundo uma área emergente deno-
minada Positive Design. Este artigo tem como objetivo investigar os desafios encontrados 
ao projetar para estimular forças de caráter. Sete profissionais graduados, todos estudantes 
de mestrado, foram preparados para desenvolver projetos na área. A pesquisa foi baseada 
na observação da prática desses designers durante suas atuações em workshops projetuais, 
que tiveram uma temática social como estímulo. Nessas ocasiões, uma mulher transgêne-
ra atuou como usuária do projeto e apontou oportunidades para o desenvolvimento de 
seu bem-estar. As atividades foram registradas em vídeo e acompanhadas por dois ob-
servadores. Os resultados indicam que os projetos desenvolvidos foram adequados para 
estimular o bem-estar da usuária e discutem os desafios encontrados durante o projeto. 

Palavras chave: design positivo - bem-estar humano - filosofia do design.
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1. Introdução

A área do design emocional se ocupa de projetos e pesquisas que tem como objetivo o 
estímulo emocional nas pessoas. Sua sempre foi a evocação ou prevenção de experiências 
efêmeras e circunstanciais. Um desafio emergente é como estimular experiências dura-
douras (Desmet & Pohlmeyer, 2013). 
No exercício de tentar responder a esta questão, a Psicologia Positiva surge como inspira-
ção, contribuindo para o entendimento de como estimular o bem-estar duradouro. Seu 
foco é o ótimo funcionamento das pessoas, grupos e instituições (Seligman & Csikszent-
mihalyi, 2000, 2001; Seligman, Stenn, Park, & Peterson, 2005). Questões como potencial, 
motivação e realização humanas representam os principais tópicos de análise (Sheldon & 
King, 2001). De forma complementar, os pesquisadores costumam estudar traços indivi-
duais positivos (Seligman, et al., 2005) que fundamentam os processos cognitivos e emo-
cionais (Carr, 2007). Nessa direção, projetos de impacto social que partem de estímulo aos 
indivíduos podem beneficiar-se da teoria, estimulando o bem-estar subjetivo.
O bem-estar subjetivo pode ser entendido como a classificação que as pessoas fazem sobre 
a qualidade geral de suas vidas, em oposição ao bem-estar objetivo, que se refere a aspectos 
tangíveis, como ser seguro e bem nutrido. A dimensão subjetiva do bem-estar engloba a 
ideia de que a vida vale a pena ser vivida.
O conceito de virtude de Peterson e Seligman (2004) diz respeito ao que é considerado 
correto e moral para os seres humanos. Nessa direção, existem seis valores que parecem 
ser comuns a todas as culturas: sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e 
transcendência (Dahlsgaard, Peterson, & Seligman, 2005). Estimulá-los pode contribuir 
para a formação de uma sociedade mais saudável para todos.
Virtudes são subdivididas em forças de caráter, que por sua vez são traços positivos de 
personalidade, como liderança ou criatividade, e mostram “como um individual lida com 
adversidades” (Peterson & Seligman, 2004, p. 17, tradução nossa). A teoria defende que 
se um indivíduo utilizar suas principais forças de caráter todos os dias, seu nível de bem-
estar subjetivo tende a aumentar.
A Psicologia Positiva ajudou a moldar uma das abordagens atuais de design para o bem-
estar, conhecida como Positive Design (Desmet & Pohlmeyer, 2013). No entanto, pouco 
se discutiu sobre esta. A área de estudos do Positive Design necessita de aprofundamen-
to teórico e desenvolvimento metodológico. Consequentemente, designers, estudantes e 
educadores podem encontrar desafios desconhecidos em exercícios projetuais que se uti-
lizam desta abordagem. Sendo assim, este artigo tem como objetivo investigar os desafios 
enfrentados ao projetar para estimular forças de caráter, de acordo com o modelo teórico 
do Positive Design (Desmet & Pohlmeyer, 2013).
Sete designers profissionais, que também são estudantes de mestrado que integraram uma 
disciplina sobre experiência do usuário, foram especificamente treinados para utilizar essa 
abordagem. Eles aplicaram esse conhecimento em workshops de design extracurriculares 
e sua prática foi observada. É importante destacar que o foco do presente estudo não é 
o resultado final destes projetos; e sim os desafios encontrados e as estratégias utilizadas 
para superá-los.
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A temática do workshop consistia em projetar para o bem-estar de uma pessoa, motivan-
do-a a utilizar suas forças de caráter. A pessoa (referida como Jade neste artigo) era uma 
mulher transgênera de 25 anos de idade, que atua na área de tecnologia da informação e 
relata algumas dificuldades de interação em contextos sociais. Como os designers recebe-
ram um briefing baseado nas suas necessidades, supondo que estivessem trabalhando com 
e para ela, Jade agiu como usuária durante o exercício de projeto.
Nas próximas seções, explora-se os principais conceitos acerca do Positive Design (2), 
descreve-se seus métodos (3), explora-se os resultados (4) e, finalmente, apresenta-se a 
discussão e as conclusões (5).

2. Fundamentos do Positive Design

Desmet e Pohlmeyer (2013) propuseram um constructo para o Positive Design que é ba-
seado em três pilares: (a) estimular experiências de afeto positivo (e reduzir as de afeto 
negativo); (b) design para significado pessoal; (c) design para virtudes; já que comporta-
mentos relacionados a elas tendem a contribuir para o bem-estar humano.
O design para o prazer relaciona o bem-estar subjetivo com a soma de momentos agra-
dáveis que alguém tem ao longo da vida. Ele se foca em situações que acontecem “aqui” 
e “agora”, como relaxar e se divertir. O design pode ser a própria fonte do prazer ou esti-
mulá-lo, além de ajudar a reduzir sentimentos negativos em relação a diferentes circuns-
tâncias da vida.
O significado pessoal se refere aos objetivos de curto e longo prazo que uma pessoa possa 
ter, como correr uma maratona ou ser aprovado em uma prova. Ele também se refere às 
conquistas significativas da vida, ou aos sentimentos de avanço em direção a um futuro 
desejado. O design pode ajudar uma pessoa a se aproximarem de seus objetivos ou até 
mesmo a lembrar-se de triunfos passados.
Virtudes são valores humanos que revelam a existência de um senso de excelência que 
leva a uma vida virtuosa. Esses valores normalmente são divididos em forças de caráter: 

[...] as virtudes são as características centrais valorizadas pelos filósofos morais 
e pensadores religiosos: sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança 
e transcendência. Forças de caráter são processos ou mecanismos psicológicos 
mais específicos que definem estas virtudes. Para transmitir a multidimensio-
nalidade do bom caráter, nos referimos aos seus componentes como forças de 
caráter (...). Não há razão para os educadores e profissionais se absterem de 
avaliar um único componente de bom caráter –como bondade, esperança ou 
trabalho em equipe–, mas seria um erro tratar desse único componente ava-
liado de uma maneira particular como sendo a totalidade do entendimento do 
que configura um bom caráter. Indivíduos podem ser muito gentis ou muito 
esperançosos e mesmo assim não terem outros componentes de bom caráter 
(Park & Peterson, 2009, p. 3, tradução nossa).
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Peterson e Seligman (2004) classificam seis virtudes (sabedoria, coragem, humanidade, 
transcendência, justiça, e temperança) e as organizam em 24 forças de caráter amplamente 
valorizadas. 
A abordagem também inclui cinco elementos de design: (a) é orientado a possibilidades, 
uma vez que o foco “não é a redução de deficiências, mas o estímulo da excelência” (p. 
11, tradução nossa); (b) equilíbrio, o que significa que nem sempre os três pilares serão 
usados uniformemente, mas não se deve ir contra um deles; (c) o projeto deve apresentar 
ajuste pessoal, movendo-se contra a ideia de “um tamanho único que serve a todos” (p.12, 
tradução nossa); (d) permite o envolvimento ativo do usuário; e (e) deve ter o potencial 
de apresentar impacto de longo prazo. 
Esse constructo é complementado por outros pesquisadores, como Sääksjärvi e Hellén 
(2013), que apresentam três proposições de design neste contexto. O design deve (a) esti-
mular relações sociais e o sentimento de pertença, (b) ajudar a atribuir significado à vida, 
e (c) tornar as pessoas ativamente envolvidas com artefatos, ao invés de se concentrar na 
interação passiva. Portanto, não se foca apenas no produto, mas também nas atividades 
envolvidas em seu uso.
O Positive Design está em estágio inicial de desenvolvimento. Seus fundamentos são en-
contrados na pesquisa de Desmet e Pohlmeyer (2013), que por sua vez é baseada em au-
tores da psicologia, como Peterson e Seligman (2004). Existem algumas proposições de 
como aplicá-lo, mas a descrição sobre como projetar usando a abordagem ainda é super-
ficial, razão pela qual esta pesquisa se concentra em desafios encontrados por designers ao 
projetar para o estímulo de forças de caráter. 

3. Métodos

Nesta pesquisa foi utilizado um método exploratório. Profissionais que também eram es-
tudantes de mestrado em design foram treinados para projetar para forças de caráter e 
participaram de um workshop. Sendo assim, as próximas seções caracterizam os partici-
pantes da pesquisa (3.1), o protocolo do workshop (3.2), o desenvolvimento do workshop 
(3.3) e como os dados foram coletados e analisados (3.4).

3.1 Participantes e seu treinamento

Sete designers (2 homens, 5 mulheres; idade média 35.9 anos; média de 9.9 anos de experi-
ência) foram treinados em uma disciplina de mestrado e aprenderam teorias e práticas na 
área do design emocional. O treinamento ocorreu ao longo de 14 encontros de três horas 
cada e um workshop final de quatro horas. 
A seleção de teorias e abordagens do treinamento tinha como pretensão partir de um 
ensino básico sobre experiência (tópico geral), experiência emocional e experiência do 
produto (Desmet & Hekkert, 2007; Tonetto & Costa, 2011; Carú & Cova, 2008; Csikszent-
mihalyi, 1997). Depois de conhecer os fundamentos da relação entre design e experiência 
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emocional, o conteúdo passou de abordagens mais simples para teorias mais complexas 
de design para as emoções do usuário (Jordan, 2000; Norman, 2012; Demir, Desmet, & 
Hekkert, 2009; Ozkaramanli & Desmet, 2012, nesta ordem). Um módulo final abordou 
contribuições duradouras do design para a vida humana, com foco no design para o hu-
mor e bem-estar (Desmet & Pohlmeyer, 2013; Desmet, 2015).

3.2. Protocolo do workshop: projetando para virtudes por meio de forças de caráter

As experiências de Demir, Ozkaramanli e Desmet (2010) inspiraram o planejamento do 
workshop. O constructo do Positive Design introduzido por Desmet e Pohlmeyer (2013) 
e as proposições de Sääksjärvi e Hellén (2013) ajudaram a projetar uma estrutura que cor-
respondesse aos objetivos da pesquisa, que foi baseada em um verdadeiro desafio de design.
O workshop envolveu seis etapas. Cada etapa é descrita nas próximas seções (de 3.2.1 até 
3.2.6) e brevemente representada na tabela 1 (subcapítulo 3.3).

3.2.1. Etapa 1: definição de um usuário ou grupo de usuários
A primeira etapa requer a definição de um usuário, ou um grupo de usuários, com uma 
clara demanda para melhorar o bem-estar subjetivo. Apesar do Positive Design ser volta-
do para possibilidades, e não para dificuldades a serem superadas (Desmet & Pohlmeyer, 
2013), uma demanda clara pode ajudar os iniciantes a enfrentarem o desafio de melhorar 
o bem-estar subjetivo de alguém.
Esta etapa depende de usuários reais para tornar o desafio mais realista. Ter um usuário 
que possa se engajar no workshop pode ajudar os designers a ter empatia para com ele, e 
não fantasiar sobre quais são seus gatilhos para o bem-estar e como as forças de caráter 
fazem sentido para os outros.

3.2.2. Etapa 2: identificando as forças de caráter 
A segunda etapa consiste em identificar as principais forças de caráter do(s) usuário(s), 
uma vez que elas consistem em informações de projeto para o bem-estar (Desmet & Po-
hlmeyer, 2013). Existem alguns questionários disponíveis para avaliá-las, mas sugere-se o 
uso do VIA Character Strengths (http://viacharacter.org/www/Character-Strengths-Sur-
vey). Desenvolvido pelo Dr. Seligman, este questionário mede as forças de caráter de um 
indivíduo e deve ser respondido pelo usuário antes do dia do workshop. Após completá-
lo, tem-se um relatório online no qual as 24 forças de caráter são ranqueadas de acordo 
com o nível em que estão desenvolvidas pelo respondente em questão, sendo que as prin-
cipais forças de caráter de alguém são as que melhor forem classificadas.
Se possível, nesta abordagem, uma ou mais dessas principais forças devem ser relacio-
nadas à demanda relatada pelos usuários. Por exemplo, se o usuário relata a necessidade 
de melhorar suas interações sociais, essa demanda pode estar relacionada a uma força de 
caráter como liderança. Dessa forma, o projeto pode estimular o contato social em um 
contexto no qual o usuário possa usar habilidades para conduzir grupos, por exemplo.
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3.2.3. Etapa 3: perfil de projeto
A terceira etapa diz respeito ao “perfil de projeto”. Os produtos não são comumente vistos 
como fontes únicas de bem-estar subjetivo (Sääksjärvi & Hellén, 2013), de modo que os 
projetos devem evitar que seu foco esteja unicamente em artefatos materiais. O projeto 
deve contemplar não apenas o produto, mas também as atividades que estão envolvidas 
em seu uso.
Os designers devem aplicar os três pilares do constructo proposto por Desmet e Pohl-
meyer (2013), que envolvem: design para virtudes humanas, para estímulo de experiên-
cias de afeto positivo e minimização do afeto negativo, e para o significado pessoal. Tam-
bém é solicitado que os projetistas utilizem os cinco elementos do constructo: orientado 
a possibilidades, equilíbrio, adequação pessoal, envolvimento ativo do usuário e impacto 
de longo prazo.

3.2.4. Etapa 4: desenvolvimento do projeto 
Os designers são livres para usar qualquer tipo de ferramenta ou método de projeto du-
rante o workshop. Eles são convidados a desenvolver seus projetos em um nível conceitual 
e representá-lo através de esboços ou qualquer outra forma de representação visual. Esta 
quarta etapa foi inspirada na proposta de Demir, Ozkaramanli e Desmet (2010).

3.2.5. Etapas 5 e 6: avaliação do projeto
A quinta e sexta etapas consistem na avaliação das propostas de projeto pelo usuário e 
pelos especialistas (neste caso, dois professores pesquisadores). Essas etapas de avaliação 
permitem que seja feita uma avaliação de diferentes perspectivas sobre o potencial do 
projeto em contemplar todos os pilares do constructo do Positive Design. Como nes-
ta pesquisa havia um único usuário no workshop, as avaliações podem ser consideradas 
completas e abrangentes.
Na quinta etapa, a representação do projeto é apresentada ao usuário, e os argumentos 
por trás das decisões são discutidos. O usuário avalia cada design, sugerindo melhorias.
Já na sexta etapa é o especialista que avalia cada design, com base nos três pilares e cinco 
elementos do constructo do Positive Design. Aqui o processo é o mesmo que o empregado 
na etapa 5, mas a argumentação se utiliza de termos e conceitos teóricos, e os designers 
recebem um feedback estruturado.

3.3. Desenvolvimento do workshop 

Na tabela 1, as etapas utilizadas nesta abordagem são apresentadas na coluna da esquer-
da, enquanto o seu uso nesta pesquisa está descrito na coluna da direita. A duração das 
atividades foi baseada na experiência de projeto desta pesquisa. A pessoa que atuou como 
usuária é referida como “usuário” nas tabelas 1 e 2, fazendo referência à linguagem encon-
trada em pesquisas com usuários e estudos de projeto de experiência.
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Tabela 1. Abordagem de design para virtudes (esquerda) e sua aplicação no workshop 
(direita)

Etapas Descrição

(1) Definir um usuário, ou um 
grupo de usuários, com uma 
demanda clara para promoção 
de bem-estar subjetivo.

Antes do workshop, selecionou-se a pessoa (Jade) com 
uma demanda clara para a melhor de seu bem-estar 
subjetivo. Ela é uma mulher transgênera, que trabalha na 
área de tecnologia da informação e que relatou problemas 
em interações sociais.

(2) Identificar suas principais 
forças de caráter e relacioná-
las com pelo menos uma das 
demandas relatadas.

Os pesquisadores tiveram um encontro com Jade 
para apresentar os objetivos do projeto. Foi solicitado 
que ela respondesse ao VIA Character Strengths 
depois do encontro. O relatório gerado permitiu que os 
pesquisadores pudessem entender suas forças de caráter 
e assim planejar como o workshop seria conduzido. 

(3) Gerar um perfil de projeto. Essa foi a primeira etapa conduzida no dia do workshop. 
A atividade iniciou com uma fala de Jade sobre o seu 
contexto social (30 min). Depois, os pesquisadores 
apresentaram suas 5 principais forças de caráter, 
baseadas no relatório do VIA (15 min) (figura 4), e o briefing 
do workshop (15 min) (figura 5).
Os designers eram livres para usar quaisquer técnicas e 
ferramentas para o desenvolvimento do perfil de projeto 
(60 min). Os pesquisadores e a Jade estavam disponíveis 
para responder dúvidas, e deveriam validar as ideias dos 
designers antes que estes iniciassem a quarta etapa.

(4) Projetar o artefato de acordo 
com o perfil de projeto.

Os designers deveriam desenvolver seus projetos em um 
nível conceitual, incluindo o uso livre de ferramentas de 
design, e depois representá-los por meio de um sketch ou 
outra ferramenta de representação visual (60 min).

(5) Avaliação do potencial do 
projeto no estímulo do bem-
estar - perspectiva do usuário.

Os resultados foram apresentados para Jade, e os 
argumentos por trás dos mesmos foram discutidos com 
ela (30 min). Ela avaliou cada um dos projetos, sugerindo 
melhorias.

(6) Avaliação do projeto de 
acordo com o constructo do 
Positive Design.

Os especialistas avaliaram o projeto, fornecendo feedback 
aos designers (30 min).



Cuaderno 121  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 149-166  ISSN 1668-0227156

Miletto Tonetto | da Costa | Rech Mandelli | Lorenz | Marques da Rosa Design para o bem-estar (...)

3.4 Coleta e análise de dados

Esta pesquisa utilizou um método exploratório, analisando a prática de 7 designers. O 
objetivo do estudo foi investigar os desafios enfrentados ao projetar para estimular forças 
de caráter. Portanto, mesmo que a workshop tenha gerado resultados interessantes, os re-
sultados dos projetos desenvolvidos pelos participantes não são o foco neste artigo, razão 
pela qual eles são descritos brevemente na próxima seção (Exemplo de solução de design), 
a análise se aprofunda na aplicação do workshop e nos principais desafios encontrados 
durante o processo de projeto.
No dia do workshop, os designers foram divididos em dois grupos. Dois pesquisadores e 
dois assistentes de pesquisa observaram e supervisionaram os grupos. Os grupos recebe-
ram o mesmo briefing e trabalharam no projeto, conforme descrito na subseção anterior. 
O processo de cada grupo foi observado por um dos pesquisadores, que registrou os prin-
cipais conteúdos em um diário de campo, além do registro em vídeo do processo, para 
permitir a exploração futura dos materiais.
A análise efetuada pode ser descrita como uma Análise Temática. Os observadores agru-
param os resultados a partir das etapas do workshop, identificando os desafios encon-

Figura 1. As cinco principais forças de caráter de Jade.
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trados pelos designers e também as estratégias empregadas para sua superação. Em dois 
encontros de aproximadamente duas horas cada, os temas (dificuldades e estratégias de 
superação) foram discutidos e agrupados por conteúdo.

4. Resultados

Esta seção apresenta brevemente os resultados de um grupo, com o objetivo de ilustrar 
e facilitar a compreensão dos sucessos e dificuldades encontradas durante o workshop.
Antes de apresentar os resultados do workshop, é importante destacar alguns pontos que 
surgiram na fala de Jade. Ela é uma profissional que trabalha na área de tecnologia da 
informação (TI) e ministra diversas palestras ao redor do Brasil. Ela é constantemente 
convidada a participar de eventos em áreas relacionadas à TI e à inclusão de mulheres nes-
se mercado. Ela ministra cursos para minorias (não apenas para mulheres transgêneras), 
com o objetivo de capacitá-las para ter sucesso na área de TI. Temáticas como inclusão, 
ativismo e feminismo foram recorrentes em sua fala de 30 minutos.
Além de serem temas que representam suas paixões de vida, trabalhar com e para as pes-
soas também foi mencionado por Jade como motivador. Por outro lado, suas relações 
sociais, não apenas no trabalho, foram mencionadas como oportunidades para melhorar 
sua vida. Ela relatou que atividades simples do dia a dia, como passear com seus cachorros, 
se tornam exaustivas, já que Jade é alvo constante de agressões por parte de pessoas des-
conhecidas. Ela também é alvo de frequentes ataques cibernéticos em redes sociais como 
Facebook e Instagram. Mesmo enfrentando dificuldades, ela mencionou estar muito mo-
tivada em trabalhar para mudar esta realidade.
Conforme indicado e descrito na figura 4, os resultados de seu teste VIA Character Streng-
ths indicaram cinco principais forças de caráter, que são: criatividade, honestidade, hu-
mor, bondade e apreciação da beleza e excelência.

4.1. Exemplo de solução de design

Ao projetar por meio das lentes do Positive Design, um dos grupos explorou a temática do 
ativismo, fazendo de Jade uma agente de transformação social, reforçando atividades de 
alto significado pessoal. A ideia foi baseada no conceito de branding pessoal –pessoas que 
transformam sua imagem própria e suas carreiras em marcas– conectando as habilidades 
e desejos de Jade em empoderar minorias por meio do ensino de tecnologia, dissemi-
nando respeito e diversidade. A solução proposta envolveu a identidade visual de Jade e 
de plataformas e serviços digitais que a permitiam comunicar-se com seus alunos, além 
de ensiná-los. É o projeto de um sistema, que utiliza várias plataformas existentes para 
entregar um serviço.
De acordo com os designers, a solução apresentada se relacionava com algumas das for-
ças de caráter de Jade, sendo elas: criatividade, considerando que a plataforma permi-
te que ela desenvolva vários serviços autorais; honestidade, já que a marca pessoal exige 
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autenticidade de Jane; humor, pois seus serviços ofereceriam uma visão positiva sobre a 
diversidade; e, finalmente, bondade, pois eles estariam servindo uma causa relacionada à 
inclusão social.
O grupo explorou de forma satisfatória os aspectos teóricos do Positive Design durante a 
apresentação final. A solução proposta envolve as virtudes do usuário (através das forças 
de caráter), o prazer (que viria das relações pessoais que ela construiria ao propor ativi-
dades de ensino) e o significado pessoal (espalhando “sementes de empoderamento e o 
respeito pela diversidade”). O projeto é voltado para possibilidades, pois explora diver-
sas formas de promover a autoafirmação; tem equilíbrio porque aplica os três pilares do 
constructo; tem ajuste pessoal, estando de acordo com a personalidade altruísta de Jade; 
pressupõe o envolvimento ativo da usuária, já que ela seria uma agente de transformação; 
e tem um impacto duradouro, permitindo a satisfação da usuária em compartilhar co-
nhecimento e empoderamento através de suas ações, além de poder ver os resultados de 
suas ações.
Depois de conhecer um exemplo dos processos e resultados do workshop, o leitor encon-
tra, na próxima seção, os resultados reais da pesquisa: os sucessos e as dificuldades que os 
designers encontraram no processo de projeto.

4.2. Resultados: sucessos e dificuldades encontrados

Os resultados da pesquisa foram divididos de acordo com dois momentos do workshop: 
o antes e o depois da validação do conceito de projeto pela Jade, o que ocorreu entre as 
etapas 3 e 4, descritas na tabela 1. Os resultados são apresentados seguindo o cronograma 
do workshop. Dessa forma, algumas dificuldades, como o uso de bases teóricas, aparecem 
mais de uma vez em diferentes etapas do processo. Eles são apresentados na tabela 2 e 
discutidos a seguir.

Tabela 2. Resultados antes e depois da avaliação da usuária

Etapa Resultado

Antes da validação a) Ligação imediata percebida pelos designers entre a fala da usuária 
e o briefing de projeto.

b) A interação designer-usuária estimulou a discussão de aspectos 
que não estavam relacionados ao briefing, atrasando o início do 
processo sobre a temática de projeto.

c) A geração de ideias baseada nas forças de caráter facilitou a 
adesão ao briefing.

d) A temática de design, baseada em uma perspectiva pessoal, 
levou alguns dos designers a confundirem suas próprias 
experiências e gatilhos para o bem-estar com as da usuária.

 >>
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e) Alguns dos cinco elementos propostos por Desmet e Pohlmeyer 
(2013) são mais difíceis de serem utilizados nos estágios iniciais 
do processo de projeto, tornando difícil para os iniciantes avaliar 
quão adequadas são suas ideias para aplicar a abordagem.

f) A geração de ideias costumava começar antes que os designers 
tivessem certeza de como suas ideias se encaixavam nos cinco 
elementos do constructo do Positive Design.

g) Baseado nos resultados da geração de ideias, os designers 
buscaram razões para continuar projetando para forças de caráter 
específicas.

h) O processo não é linear: a geração de ideias é estimulada pela 
validação que os designers buscam nos aspectos teóricos do 
Positive Design.

i) Os designers mantêm o foco na conversa com a usuária, 
abstendo-se de procurar outras formas de responder ao briefing 
de projeto.

j) O caráter abstrato da tarefa resultou em dificuldades na geração 
de soluções concretas em uma perspectiva de projeto.

k) Os designers encontraram dificuldades no desenvolvimento de um 
perfil de projeto baseado em ideias fundamentadas nos aspectos 
teóricos da tarefa. Algumas não eram relacionados ao constructo 
do Positive Design.

l) Notou-se dificuldades na compreensão do que deveria ser a 
entrega de projeto (produto, serviço, sistema), uma vez que os 
designers tentaram usar o design para o bem-estar como uma 
área de aplicação, ao invés de um campo de conhecimento.

m) A presença da usuária durante o workshop facilitou o ajuste 
pessoal dos projetos.

Depois da validação n) A validação do processo com a usuária facilitou o 
desenvolvimento do perfil de projeto, que ainda não estava 
completamente finalizado naquele momento.

o) Os designers sentiram-se livres para utilizar apenas algumas das 
forças de caráter da usuária depois da validação, libertando-
se da ideia de ter que usar todos as cinco forças de caráter 
apresentadas no briefing.

p) De acordo com a usuária e ambos os pesquisadores, os 
designers foram capazes de projetar de acordo com os três 
pilares do Positive Design (virtudes, prazer e significado pessoal).

 >>
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q) De acordo com a usuária e ambos os pesquisadores, os 
designers foram capazes de projetar de acordo com os cinco 
elementos do Positive Design: orientado a possibilidades, 
equilíbrio, adequação pessoal, envolvimento ativo do usuário e 
impacto de longo prazo.

r) A duração do workshop dificultou a apresentação de boas 
representações dos conceitos de design.

Os designers perceberam uma ligação imediata entre a fala de Jade e o briefing do 
workshop (a). A descrição de seu cotidiano e as repetidas referências a temáticas como 
ativismo e feminismo auxiliaram no desenvolvimento de um perfil de projeto. A visão de 
Jade como uma agente de mudança social foi uma conclusão natural de uma interação 
real entre ela e os designers.
Por outro lado, em alguns momentos a interação com Jade estimulou a discussão de as-
pectos que não estavam relacionados ao briefing (b). Embora a conversa apoiasse ideias 
fundamentadas, os aspectos teóricos do briefing foram postos em segundo plano, como 
um terceiro elemento que interferiu negativamente no fluxo de ideias entre os designers 
e a Jade. Essa característica teórica do briefing atrasou o início do desenvolvimento do 
projeto.
A geração de ideias baseada nas forças de caráter facilitou a adesão ao briefing (c) na me-
dida em que simplificou a identificação de ligações entre contextos da vida real e forças 
de caráter: “Eu acho [...] que ela estimula a criatividade dela por meio das aulas que ela 
dá, talvez tenha essa questão muito forte. [...] o objetivo é que a gente projete para força 
de caráter”.
Apesar das referências às forças de caráter terem facilitado o processo, esse protagonismo 
no uso das informações humanas em tempo real dificultou o foco na tarefa de projeto. 
Essa confusão aconteceu quando o briefing levou alguns designers a se identificarem com 
Jade e a confundirem seus próprios gatilhos com os dela (d): “Como a gente estimularia 
a criatividade por meio de um ambiente?”, comentou uma das designers, que tem experi-
ência em design de interiores.
Como o briefing do workshop foi criado a partir de uma base teórica forte, os profissio-
nais foram desafiados a pensar por uma perspectiva diferente. Dessa forma, foi possível 
notar que alguns dos cinco elementos propostos por Desmet e Pohlmeyer (2013) são mais 
difíceis de identificar nos estágios iniciais do processo de projeto (e), dificultando o pro-
cesso dos iniciantes de avaliar seus próprios projetos em relação à aplicação da teoria. 
Também ficou evidente que o equilíbrio e o impacto de longo prazo foram os elementos 
mais negligenciados pelos profissionais antes da validação com a Jade, embora eles te-
nham sido incluídos em etapas posteriores do processo.
A dificuldade em considerar todos os elementos do constructo estimulou os profissionais 
a iniciarem o processo criativo. A geração de ideias costumava iniciar antes que os desig-
ners tivessem certeza de quão bem suas ideias se enquadravam nos cinco elementos do 
constructo do Positive Design (f), e apenas quando exploravam ideias eles eram capazes 



Cuaderno 121  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 149-166  ISSN 1668-0227 161

Miletto Tonetto | da Costa | Rech Mandelli | Lorenz | Marques da Rosa Design para o bem-estar (...)

de relacionar os aspectos teóricos do briefing e as forças de caráter de Jade: “Eu acho que a 
gente está se amarrando muito nessa primeira ideia [...]. Vamos fazer um brainstorm mais 
amplo. Trazer todas ideias loucas, por mais idiotas que ela sejam, pra gente tentar ver da 
onde a gente pode partir depois”. 
Somente após esse processo, com base nos resultados da geração de ideias, os profissionais 
buscaram motivos para continuar trabalhando em pontos específicos das forças de cará-
ter (g). Diferentemente dos desafios comuns aos processos de design de produto que eles 
estão acostumados a enfrentar, esse foi um processo não-linear com inspirações e desafios 
teóricos” (h). 
Mesmo que o processo não tenha sido pautado por um roteiro metodológico, como as 
abordagens de design costumam fazer, alguns grupos de designers guiaram-se pela fala da 
usuária, abstendo-se de procurar outras formas de responder ao briefing (i). Alguns desig-
ners só trabalharam em ideias geradas a partir de insumos trazidos pela fala de Jade, como 
por exemplo, criando conteúdos sobre o “mundo transgênero”, sem olhar para outros as-
pectos de sua vida que poderiam ter sido interessantes em uma perspectiva de design.
A natureza abstrata da temática de projeto resultou em dificuldades para gerar soluções de 
design concretas (j): “Agora, como é que a gente projeta algo pra isso [forças de caráter], 
sabe? Porque eu achei bárbaro essas ideias, mas…”. Projetar um perfil de projeto baseado 
em aspectos teóricos foi desafiador para alguns dos designers, a ponto de algumas de suas 
ideias não estarem relacionadas ao constructo do Positive Design (k).
De forma complementar, o aspecto abstrato do briefing, que não focava em um produ-
to específico, também trouxe dificuldades no entendimento do que deveria configurar a 
solução final (produto, serviço ou sistema) (l). No início, os designers tentaram usar o 
design para o bem-estar como uma área de aplicação, ao invés de um campo de conhe-
cimento. Esse processo foi facilitado pela presença e interação com a usuária no dia do 
workshop, uma vez que o ajuste pessoal pareceu ser o elemento principal do constructo, 
de forma que deveria guiar a escolha da solução final de projeto (m).
Após a Jade validar os conceitos de projeto, os profissionais foram capazes de superar a 
maior parte das dificuldades e os desafios teóricos ficaram em segundo plano. Até esse 
momento, o perfil de projeto não estava totalmente definido (n). Os designers se livraram 
da necessidade auto-imposta de usar todas cinco forças de caráter (o), percebendo que 
estas deveriam ser apenas guias para facilitar a integração de virtudes ao projeto. Dessa 
forma, eles foram capazes de formular argumentos para justificar sua escolha de focar o 
projeto em algumas das forças apresentadas, o que pode ser visto neste fragmento de um 
dos grupos:

[Nosso projeto contempla] a criatividade, por meio da criação de conteúdos 
e dos materiais de ensinos dos cursos; a honestidade, tendo em vista que o 
serviço prioriza a essência da usuária e sobre o que ela acredita [ativismo e fe-
minismo]; o humor, pois será possível que ela transmita alegria pelos canais de 
relacionamento criados; a bondade, ao ajudar seus alunos a transformar suas 
próprias realidades; e, finalmente, a apreciação da beleza e da excelência, pois 
o ambiente versátil estimularia a usuária a criar espaços que atendam a seus 
objetivos éticos e estéticos.
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No final, de acordo com Jade e as avaliações dos pesquisadores, os designers conseguiram 
desenvolver seus projetos fundamentados nos três pilares do Positive Design (virtudes, 
prazer e significado pessoal) (p). Um fragmento da explicação dos designers de um dos 
grupos pode ser visto como um exemplo de consistência teórica em sua apresentação fi-
nal, quando os mesmos resumiram como a solução contemplava às questões do briefing: 
“A virtude é expressa na relação do projeto com as forças de caráter da usuária; o prazer, 
identificado nas relações pessoais que a Jade teria ao se propor a uma prática de ensino; e 
o significado pessoal, que diz respeito a espalhar sementes de empoderamento e respeito 
à diversidade”. 
Os designers também foram capazes de mostrar um uso consistente dos cinco elementos 
do Positive Design: orientação a possibilidades, equilíbrio, ajuste pessoal, envolvimento 
ativo do usuário e impacto de longo prazo (q), fornecendo o mesmo tipo de explicação 
fundamentada em uma apresentação final. Foi possível notar que a decisão de incluir no 
workshop uma apresentação na qual os grupos teriam que defender seus projetos, expli-
cando como os mesmos respondiam às questões teóricas, pareceu desafiá-los a construir 
projetos que fossem bem fundamentados e a dominar os conceitos por trás deles.
Apesar da boa adequação teórica, a representação visual dos projetos poderia ter sido 
melhor trabalhada. A curta duração do workshop dificultou a apresentação de boas repre-
sentações dos conceitos de design (r).

5. Discussão e Conclusão

Embora os designers tenham tido dificuldades em identificar como usar todos os cinco 
elementos do constructo de Desmet e Pohlmeyer (2013) nos estágios iniciais do workshop, 
especialmente o equilíbrio e o impacto de longo prazo, todos eles foram aplicados e os de-
signers compreenderam sua importância após a validação dos conceitos de projeto pela 
Jade. O constructo dos autores foi central para o workshop, e as proposições de Sääksjärvi 
e Hellén (2013) foram entendidas apenas como uma forma de reforçá-lo.
Os elementos de equilíbrio e o impacto a longo prazo só fizeram sentido para os designers 
quando discutidos a partir de conceitos de design já formulados. Os outros elementos 
(orientação a possibilidades, ajuste pessoal e envolvimento ativo do usuário) foram vistos 
como insumos para escolher as temáticas de projeto e definir seu foco, enquanto os dois 
mencionados anteriormente foram considerados quando o conceito estava sendo finali-
zado.
A participação de uma pessoa real como usuária foi uma grande contribuição para o pro-
cesso de projeto e também permitiu uma validação em tempo real dos conceitos gerados 
em uma perspectiva de longo prazo. Um fragmento da avaliação final de Jade exemplifica 
o tipo de feedback dado pelos usuários:

Eu quero dizer que eu to bem feliz, bem feliz mesmo de ter participado [...] de 
ter conseguido passar pra vocês um pouquinho de mim [...] um pouquinho 
não, acho que um montão [...] Realmente, vocês me deram um up fantástico 
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[com seus conceitos de design e sugestões]. Eu vou... ah, eu não sei se eu vou 
conseguir dormir essa noite. [...] Adorei a marca, adorei a parte que fala sobre 
essas questões de relações. Acho que eu vou poder juntar tudo isso e fazer uma 
coisa muito bacana, uma coisa que realmente possa impactar as pessoas. E eu 
espero inclusive que vocês possam ver isso, e se quiserem participar, colaborar, 
sabe... vai ser fantástico [...] Isso tá me dando tantas ideias, tantas formas de 
pensar, tantas formas de repensar, de me repensar, sabe? Que realmente eu vou 
ter bastante trabalho [...] Obrigada mesmo, muito obrigada mesmo por tudo.

A existência de uma demanda clara para melhorar o bem-estar de alguém, neste caso, 
trabalhando em interações sociais, tornou o desafio de projeto mais palpável. O uso de 
forças caráter ao invés de elementos mais genéricos (virtudes) permitiu que os designers 
relacionassem essas características pessoais a contextos da vida real. 
Com inspiração nas experiências educacionais de Demir, Ozkaramanli e Desmet (2010), 
apresenta-se os aspectos principais propostos e testados nesta abordagem de projeto para o 
bem-estar, reforçando o uso de forças de caráter, bem como pontos de atenção ao aplicá-los:

 - Definir um usuário, ou um grupo de usuários, com uma demanda clara para melhorar 
o bem-estar subjetivo: isto facilitou as conexões que os designers fizeram entre o brie-
fing do workshop e a realidade da usuária (a), apesar de algumas das discussões terem 
extrapolado a temática de projeto (b). Designers mostraram propensão a focar na fala 
da usuária, ao invés de explorarem outras formas de estimular seu bem-estar (i), o que 
só foi percebido na terceira etapa. É provável que outras formas de acessar informações 
teriam sido úteis e poderiam ser testadas em outras aplicações deste tipo de proposta em 
workshops educativos.
 - Identificar as forças de caráter mais importantes e relacionar pelo menos uma delas à 

demanda relatada pelo usuário: esse procedimento facilitou a geração de ideias (c), embo-
ra seja comum que os designers confundam seus próprios gatilhos para o bem-estar com 
as da usuária (d).
 - Gerar um perfil de projeto: as observações indicam que neste momento do processo 

os designers apresentaram dificuldades em relacionar alguns dos elementos do constructo 
com o briefing proposto, se utilizando apenas dos seguintes elementos: orientação a pos-
sibilidades, ajuste pessoal e envolvimento ativo do usuário (e). Sendo assim, a geração de 
ideias começou sem que os designers soubessem como os outros aspectos do constructo 
seriam contemplados no projeto; as ideias propostas foram o ponto de partida para que 
se pensasse nas questões de equilíbrio e impacto de longo prazo (f) e também como uma 
forma de validação para continuar trabalhando com forças de caráter específicas (g). Por-
tanto, o processo de discutir a teoria e aplicá-la ao processo de projeto não foi linear (h), 
e seu caráter abstrato criou dificuldades na entrega de soluções de projeto concretas antes 
da validação (j) usando todos os elementos teóricos (k). Os designers tinham propensão 
a tentar usar o bem-estar como uma área de aplicação, ao invés de uma área de conheci-
mento. Em futuras iniciativas, pode ser útil tentar explorar de forma mais profunda que 
o design para o bem-estar não se limita a projetar produtos ou serviços; ele é uma área 
de conhecimento (l). Antes de passar para a próxima etapa, a participação da usuária e a 
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validação das ideias fornecidas por ela ajudaram a garantir a adequação pessoal dos perfis 
do projeto (m).
 - Projetar o artefato de acordo com o perfil de projeto: a validação do conceito de design 

com a usuária facilitou a definição de elementos que ainda estavam abertos naquele mo-
mento do processo (n), bem como a definição de algumas forças de caráter nas quais o 
projeto deveria realmente se focar (o).
 - Avaliar o potencial da solução proposta para estimular o bem-estar subjetivo - pers-

pectiva do usuário e 6. Avaliar o projeto de acordo com o constructo e a abordagem do 
Positive Design: designers foram bem sucedidos em aplicar os três pilares do Positive 
Design (virtudes, prazer e significado pessoal) (p) e seus cinco elementos: orientação a 
possibilidades, equilíbrio, adequação pessoal, envolvimento ativo do usuário e impacto 
de longo prazo (q).

Uma observação geral é que a curta duração do workshop resultou em dificuldades para 
realização de boas representações visuais dos conceitos de design (r). Destacam-se algu-
mas limitações, sendo as principais a temática e a estrutura única do workshop e sua 
curta duração. Além disso, é importante evidenciar que o design para o bem-estar pode 
ser fomentado por muitas teorias, abordagens e métodos para além do Positive Design. 
Finalmente, as dificuldades que foram resumidas nesta seção final também podem ser 
vistas como pontos de melhoria. Todas essas limitações podem ser consideradas como 
oportunidades para futuros estudos.
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Resumen: Las fuerzas de carácter son rasgos personales que indican cómo las personas 
tratan con adversidades. Cuando aplican esas fuerzas en el cotidiano, su bienestar tiende 
a ser desarrollado, lo que puede ser estimulado a través del Diseño, según un área emer-
gente denominada Positive Design. Este artículo tiene como objetivo investigar los desafíos 
encontrados al proyectar para estimular fuerzas de carácter. Siete profesionales graduados, 
todos los estudiantes de maestría en Diseño fueron preparados para desarrollar proyectos 
en el área. La investigación se basó en la observación de la práctica de estos diseñadores 
durante sus actuaciones en talleres de diseño, que tuvieron una temática social como estí-
mulo. En esas ocasiones, una mujer transgénera actuó como usuaria del proyecto y apun-
tó oportunidades para el desarrollo de su bienestar. Las actividades fueron registradas 
en video y acompañadas por dos observadores. Los resultados indican que los proyectos 
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desarrollados fueron adecuados para estimular el bienestar de la usuaria y discuten los 
desafíos encontrados durante el proyecto.

Palabras clave: diseño positivo - bienestar humano - filosofía del diseño.

Abstract: Character strengths are personal traits that indicate how individuals handle 
adversities. When users apply their strengths in everyday life, their wellbeing tends to in-
crease, which can be stimulated by Design, according to an emerging field defined as Posi-
tive Design. This paper aims to investigate challenges faced when designing to stimulate 
character strengths. Seven graduated professionals, who were also master students, were 
prepared to design in this field. The research was based on the observation of the designers 
during the workshops, which had a social issue as stimulus. In these situations, a transgen-
der woman played the role of a user and reported opportunities to increase her wellbeing. 
The activities were registered in video and observed by three researchers. Results indicate 
that the projects developed during the workshop were adequate to stimulate the user’s 
wellbeing and discuss the challenges encountered during the project development.

Keywords: Positive design - human bienestar - filosofía del diseño.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Flores do Morro: 
inovação social por meio 

do design e da dança
Glaucinei Rodrigues Corrêa (1) e 

Anamaria Fernandes Viana (2)

Resumo: Neste artigo o objetivo foi discutir a inovação social com base nas atividades do 
projeto de extensão “Flores do Morro: design, dança e arquitetura para o bem-estar so-
cial”, da Universidade Federal de Minas Gerais com o Flores do Morro, grupo de mulheres 
da comunidade do Morro das Pedras – zona oeste de Belo Horizonte/MG, uma região 
de vulnerabilidade social e com baixo Índice de Desenvolvimento Humano. A proposta, 
nesse projeto, foi desenvolver com essas mulheres atividades para que pudessem enrique-
cer seus trabalhos artesanais, por meio da criatividade, da improvisação e da ludicidade. 
Os procedimentos metodológicos adotados no projeto valorizaram a relação construída 
entre os envolvidos no processo, bem como o reconhecimento dos saberes e das potencia-
lidades de cada participante. Como principais resultados, pode-se destacar a melhora da 
autoestima das participantes, a interação dialógica entre a Universidade e a comunidade 
e, principalmente, o fortalecimento da identidade do grupo. Percebeu-se o impacto social 
das ações do projeto, tanto em relação ao grupo e à comunidade, quanto às estudantes 
envolvidas, que tiveram a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adqui-
ridos na Universidade e puderam ter acesso a outros tipos de saberes e outras realidades, 
vivenciando na prática as potencialidades desse tipo de ação.

Palavras chave: design - dança - inovação social.

[Resumos em espanhol e inglês na página 184]

(1) Doutor. Escola de Arquitetura - Universidade Federal de Minas Gerais.

(2) Doutora. Escola de Belas Artes - Universidade Federal de Minas Gerais.

Introdução

O que tem a ver a Dança com o Design? Talvez o leitor se coloque essa questão ao iniciar a 
leitura deste artigo. E acrescentamos outras, as quais foram também parte dos desafios do 
projeto aqui apresentado: seria possível desenvolver um trabalho de inovação social com 
essas duas áreas do conhecimento interligadas? Como encontrar pontos de interferência e 
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convergência entre essas áreas de forma a somar o conhecimento e nutrir as experiências 
coletivas em prol de um projeto comum?
Essas questões nos motivaram a iniciar uma parceria inovadora para nós professores e 
também para nossos estudantes envolvidos.
Em relação à inovação social, Langenbach (2008) argumenta que há várias definições e 
conceitos sobre o tema e que, genericamente, pode ser compreendida como diversos ca-
sos à nossa volta, como os mutirões para construção de casas populares, de enfermeiras 
comunitárias, dentre outros exemplos, os quais já foram inovadores socialmente e, hoje, 
fazem parte de um padrão estabelecido. Ainda, segundo o autor,

Todos são exemplos de inovações sociais – novas ideias que buscam suprir as 
necessidades ainda não atendidas, de modo a melhorar a vida das pessoas. [...] 
Segundo essa concepção, as experiências inovadoras surgem às margens da so-
ciedade e buscam um espaço para se fortalecerem, apontando tendências para 
o futuro (Langenbach, 2008, p. 13).

Corroborando com esse conceito, o Centro para Inovação Social (Centre for Social Inno-
vation, https://socialinnovation.org/, recuperado em 7 fevereiro 2018), do Canadá, refere-
se à inovação social como criação, desenvolvimento, adoção e integração de novos e reno-
vados conceitos, sistemas e práticas que colocam as pessoas e o planeta em primeiro lugar. 
Nessa mesma direção, Manzini (2008, pp. 61-62) aponta que:

O termo inovação social refere-se a mudanças no modo como indivíduos ou 
comunidades agem para resolver seus problemas ou criar novas oportunidades. 
Tais inovações são guiadas mais por mudanças de comportamento do que por 
mudanças tecnológicas ou de mercado, geralmente emergindo através de pro-
cessos organizacionais ‘de baixo para cima’ em vez daqueles ‘de cima para baixo’.

A inovação social pode vir, também, de outros setores. Por ser um fenômeno transversal, 
ela não depende exclusivamente de determinados grupos ou comunidades, pode estar 
imbuída nas agendas do governo, no setor privado, no terceiro setor ou nas universidades 
(Barzola & Mendonza, 2018).
Em relação ao Design, o tema “social” vem sendo debatido há algumas décadas, e nos 
últimos anos têm se intensificado –pelo menos no meio acadêmico– as discussões acerca 
do papel social do design.
Sobre essa questão do design social, Moura (2018, p. 51) afirma que: 

Em princípio todo design deveria ser social, mas a relação com a produção e o 
mercado capitalista, de alto consumo e de luxo, separou, o design de seu papel 
diante da sociedade na busca por melhores condições de vida da população, 
especialmente os menos favorecidos e, também, os denominados, invisíveis. 

Neste artigo tomou-se como referência a abordagem de Design Social feita por Araújo 
(2017), ou seja, um design que coloca a atenção no humano e não no sistema econômico 
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e produtivo vigente. Segundo a autora “o modo de ser, de estar, de agir, de se manifestar 
das pessoas, assim como os desejos, valores, intenções de pessoas e grupos e as interações 
humanas, desencadeiam o processo de projeto” (Araújo, 2017, p. 23). 
Partindo dessa definição, Corrêa (2018) argumenta que o Design Social pode ser compre-
endido como o desenvolvimento de projetos mediante três pressupostos: a) participação 
das pessoas ou grupo no processo de projeto – ou seja, o projeto não é “feito para” deter-
minado grupo, e sim “feito com” as pessoas; b) geralmente destina-se a atender demandas 
de grupos, questões sociais, e não individuais; e c) o foco está no processo e no atendimen-
to às necessidades do grupo.
Ao analisarmos esses pressupostos, sugeriremos duas alterações. A primeira é que deve 
haver uma combinação entre os interesses pessoais com interesses sociais, conforme ar-
gumenta Manzini (2008), ao tratar dos casos promissores de inovação social. Ou seja, é 
preciso combinar as demandas do grupo com os interesses individuais. A segunda seria 
acrescentar mais um pressuposto à lista: d) deve haver transformação social com base nas 
ações do projeto. Como será visto adiante, esses pressupostos foram fundamentais para o 
trabalho junto ao grupo Flores do Morro.
E a dança? Pode-se falar de uma dança social? 
Sabe-se que a dança é algo inerente ao ser humano, podendo operar uma função de vín-
culo social e de valor indispensável para uma comunidade. Mesmo se a profissionalização 
dessa arte levou-a a ser concebida sob formas de códigos e regras específicas, grande parte 
dos indivíduos encontra, ainda hoje, nas danças populares como em outras –nas danças 
urbanas, danças de salão, nas festas raves, etc.– o prazer da partilha de um espaço comum.
Essas dimensões da dança –como forma de conexão com o meio, com o outro, com o 
coletivo– são essenciais no trabalho de diversos artistas espalhados pelo mundo, sendo a 
americana Anna Halprin, um dos exemplos mais expressivos dessa abordagem.
Vale a pena ressaltar que não existe uma dança nem uma única maneira de pensar a dança. 
Cada artista, cada professor tem em mãos essa matéria a ser esculpida, trabalhada. Nossa 
proposta se funda na “dança-sujeito”, ou seja, uma dança que sublima a singularidade de 
cada participante. Uma dança que não busca moldar, uniformizar, mas, sim, criar espaços 
do devir para o ser em construção. Sem conferir à dança o papel de “salvadora dos males 
do mundo” e, tampouco enquadrá-la numa concepção “utilitária” (Strazzacappa, 2002), 
fazemos a aposta de uma dança que elogia a particularidade de cada um. Uma dança de-
senvolvida por meio do imprevisto, do desconhecido, do não saber e que, ao mesmo tem-
po, constrói e produz um espaço comum, um espaço de partilha no qual se criam laços 
sociais. É essa abordagem que funda nosso pensar e fazer de uma “dança social”.

O início das atividades com o grupo

O Flores do Morro é um grupo de mulheres da comunidade do Aglomerado Morro das 
Pedras, localizado na zona oeste de Belo Horizonte-MG, uma região de vulnerabilidade 
social e com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Esse grupo se configura 
como uma rede de apoio à medida que elas compartilham seus problemas, desafios, ex-
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periências e vivências pessoais. As atividades desse grupo iniciaram-se em 2011 e eram 
mantidas, até 2017, com verba pública municipal repassada ao Caritas Nossa Senhora de 
Fátima1. No início, nos encontros do grupo no salão da igreja do bairro, eram realizadas 
oficinas artísticas (desenho, bordado e pintura) com a finalidade de promover a supera-
ção das diversas dificuldades enfrentadas por essas pessoas em suas vivências pessoais, 
conjugais e familiares. A partir de 2018, passaram a ter o apoio somente das Pró-Reitorias 
de Extensão e Graduação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), por meio de 
pagamento de bolsas para as estudantes do projeto. 
Os primeiros contatos da UFMG com o Flores do Morro se deram em dois momentos, 
ambos em atividades de duas disciplinas – uma do curso de graduação em Design e outra 
do curso de graduação/licenciatura em Dança, ambos no segundo semestre de 2017. 
Na disciplina do curso de Design os objetivos foram: estudar o Design Social e suas impli-
cações, definir o papel do designer e sua responsabilidade na sociedade e promover o uso 
do processo de design para contribuir para o bem-estar social.
O Flores do Morro foi um dos grupos com o qual os alunos da disciplina entraram em 
contato, conheceram, entenderam as demandas, os desejos e as dificuldades e desenvolve-
ram (com o grupo) algumas propostas de projetos com o objetivo de melhorar os produ-
tos que estavam desenvolvendo naquela época. Ao todo, foram três propostas de projeto 
para o Flores do Morro, e uma delas merece destaque porque foi com base nela que se deu 
início ao projeto de extensão aqui apresentado.
No referido projeto, propunha-se fazer o estudo de aplicação da marca2 do grupo e o de-
senvolvimento de um manual de técnicas. O estudo para a aplicação da marca foi constru-
ído de forma colaborativa com as integrantes do Flores do Morro, com base no estudo das 
cores, conceitos e referências utilizadas pelo grupo. O manual de técnicas foi desenvolvido 
para reunir tanto técnicas já aplicadas no Flores do Morro (bordado e pintura) quanto no-
vas técnicas de artesanato (estêncil, carimbo e papel machê). Esse manual foi importante 
porque permitiu a qualquer voluntário colaborar com o grupo, que, até aquele momento, 
dependia de uma pessoa que dominasse as técnicas para repassá-las ao grupo.
Em relação à disciplina “Poéticas do Tempo: dança e longevidade do curso de Dança”, o 
contato se deu por meio de alguns encontros, nos quais os estudantes tiveram a oportu-
nidade de ministrar oficinas envolvendo movimento e voz (canto) com as mulheres do 
grupo. Dentre os objetivos dessa disciplina estava a potencialização e a estimulação da 
criatividade singular própria a cada indivíduo. Essa experiência foi muito apreciada por 
todos, o que motivou o início da parceria com o curso de Design no semestre seguinte.
Dos contatos iniciais dessas disciplinas nasceu o projeto de extensão “Flores do Morro: 
design, dança e arquitetura para o bem-estar social”, cuja proposta é desenvolver com 
essas mulheres atividades que possam enriquecer seus trabalhos artesanais, suas poten-
cialidades de expressão criativa e a consciência corporal de cada participante, por meio 
de propostas envolvendo trabalhos corporais, jogos de improvisação e de ludicidade. Para 
além de ampliar o repertório artístico e técnico das participantes, o desafio no projeto é 
desenvolver a autoestima, bem como fortalecer a identidade do grupo.
O projeto conta com dois professores coordenadores –um do curso de graduação em De-
sign e outro do curso de graduação/licenciatura em Dança– e quatro estudantes, sendo 
uma bolsista do curso de Arquitetura e três voluntárias –uma do curso de Design e duas 
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do curso de Dança. O projeto teve início no primeiro semestre de 2018 com continuidade 
em 2019.

Fundamentação teórica

Dentre os autores que nortearam nosso trabalho se encontram, principalmente, Lave 
(1991), antropóloga social americana; Freire (1996), educador, pedagogo e filósofo brasi-
leiro; Rancière (1987, 2000), filósofo francês; e Ingold (2012), antropólogo britânico.
O conceito da Aprendizagem Situada, de Lave e Wenger (1991) ajuda a entender melhor 
as relações sociais no cotidiano e a compreender os processos de aprendizagem, princi-
palmente por possibilitar um olhar de estranhamento para as práticas cotidianas, às quais 
estamos habituados a não perceber a aprendizagem, por isso, na maioria dos casos, a tratá-
la como inexistente. 
Para Lave e Wenger (1991), a aprendizagem é parte da prática social e trata-se de um 
processo não explícito, um dos motivos que levam à ideia do dom, porque, geralmente, as 
atividades do dia a dia não são percebidas. A autora descreve a estrutura de organização da 
prática social cotidiana, que permite às pessoas se engajarem na prática e, nesse processo, 
como elas aprendem. 
Para a autora, não há atividade que não seja situada: 

Isso significa uma ênfase na compreensão abrangente que envolve a pessoa 
inteira, em atividade no e com o mundo; e ver que agente, atividade e mundo 
se constituem mutuamente, em vez de ver a pessoa como um corpo ‘receptor’ 
de conhecimento factual sobre o mundo (Lave & Wenger, 1991, p. 33, tradução 
nossa).

Para a autora, os aspectos individuais do enfoque característico de muitas teorias de 
aprendizagem parecem concentrar-se somente na pessoa. A Aprendizagem Situada con-
centra-se na estrutura da prática social, na participação. O foco da Aprendizagem Situada 
está na relação. Ou seja, esse enfoque promove uma visão de conhecimento das atividades 
de pessoas específicas em circunstâncias peculiares, e a pessoa é definida conforme se de-
finem essas relações. 
Para Lave e Wenger (1991), sempre quando se pensa na aprendizagem, a primeira coisa 
que se cogita é a relação mestre-aprendiz ou professor-aluno. Mas, na prática, os papéis 
são surpreendentemente variáveis no tempo e no espaço, e a relação mestre-aprendiz não 
é uma característica definidora da aprendizagem. Nos casos em que ela estudou, há niti-
damente essa variação; em alguns, não há sequer essa relação e, em outros, essa relação 
(mestre-aprendiz) é que define o “acesso legítimo” dos aprendizes na participação das 
atividades produtivas. 
Como esse conceito de Aprendizagem Situada ajuda nesse projeto de extensão? Por meio 
da aprendizagem, e não do ensino, é que haverá possibilidades de promover “a interação 
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transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade”, bem como estabelecer 
a “troca de saberes entre as pessoas”3.
Por outro lado, Freire (1996) e Rancière (1987, 2000), na mesma sintonia, ensinam a des-
construir estereótipos, a se desfazer de um suposto saber, ajudam a pensar e repensar 
nosso fazer, a alimentar a curiosidade pelo outro, a lutar contra as relações de poder e 
construir novos processos de transmissão. São posturas políticas e, mais do que nunca, 
extremamente relevantes. Esse posicionamento, que demanda uma autocrítica constante, 
é uma forma de estar no mundo e, sobretudo, de fazer sociedade. Como seres “fazedores 
da história e por ela feitos, seres da decisão, da ruptura, da opção”, somos também seres 
condicionados. Mas, ainda assim podemos “ultrapassar nosso próprio condicionamento” 
(Freire, 1996, p. 80).
Poderíamos, como professores, conduzir nossos estudantes a um fazer formatado, na ex-
pectativa de resultados certos, previsíveis, visíveis, sem dar a eles e ao grupo espaços de 
questionamentos, de hesitações, de erros, de desconstruções. Nesse mesmo sentido, pode-
ríamos também instituir verdades e com elas relações de dominação, de poder.
Existem, neste trabalho, duas primeiras formas possíveis de poder: o do nosso suposto 
saber, como docentes em relação aos discentes, e o das nossas discentes, como professo-
ras desse grupo de mulheres, grande parte analfabetas. Outras formas de poder também 
podem existir, mesmo que sem intenção, por isso é imprescindível cuidar, a todo instante, 
do nosso fazer. Freire (1996, p. 8) explana: “É no domínio da decisão, da avaliação, da 
liberdade, da ruptura, da opinião, que se instaura a necessidade da ética e se impõe a res-
ponsabilidade”.
Como ensina também Rancière (1987, p.p. 15-16, 52),

[...] aquele que quer emancipar um homem deve dialogar com ele como um 
homem e não como um sábio, para ser educado e não para educar. E somente o 
poderá fazer aquele que efetivamente não sabe mais do que o aluno, que nunca 
fez a viagem antes dele, o ‘mestre ignorante’ (tradução nossa).

Na perspectiva de poder, o corpo é visto como um objeto, instrumento de manipulação, 
de adestramento e submissões. Sustenta-se o discurso de uma classe dominante que re-
jeita qualquer desvio e celebra a imagem de um ideal. Tais formas de normatividade, de 
acordo com Rancière (2000, p. 29), definem as condições segundo as quais uma forma 
de arte pode ser decretada como boa ou ruim, apropriada ou inapropriada: “divisões do 
representável e do irrepresentável”.
Outra forma de poder poderia surgir diante da diferença de classe social entre o grupo 
de professores e alunas e as mulheres envolvidas, todas de baixa renda. Poderiam ser co-
locados, aqui, como “fazedores do bem” aqueles que, de cima, dão as mãos àqueles que 
estão embaixo, sem deixar que os que “estão abaixo de nós” possam de fato subir até nosso 
suposto patamar.
Como orienta Freire (1996, p. 42), 

Os opressores, falsamente generosos, têm necessidade, para que a sua ‘genero-
sidade’ continue tendo oportunidade de realizar-se, da permanência da injus-
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tiça. A ‘ordem’ social injusta é a fonte generadora, permanente, desta ‘genero-
sidade’ que se nutre da morte, do desalento e da miséria. Dai o desespero desta 
‘generosidade’ diante de qualquer ameaça, embora tênue, à sua fonte. [...] A 
grande ‘generosidade’ está em lutar para que, cada vez mais, estas mãos, sejam 
de homens ou de povos, se estendam menos em gesto de súplica. Súplica de 
humildes a poderosos. E se vão fazendo, cada vez mais, mãos humanas, que 
trabalhem e transformem o mundo.

Outro autor que nos permite pensar e refletir nossas práticas é Ingold (2012). Dentre os 
conceitos tratados por ele está o improviso, abordado em algumas áreas como antropolo-
gia, música, dança e design, e que tem a ver com as surpresas, desafios e, claro, descober-
tas que acontecem durante as atividades, nos desenvolvimentos de projetos, na dança, na 
música, entre outros.
Para Ingold (2012, p. 26), “improvisar é seguir os modos do mundo à medida que eles 
se desenrolam”. De acordo com o autor, o pintor Paul Klee em seus cadernos, defendia e 
demonstrava, por meio de exemplos, que os processos de gênese e crescimento que produ-
zem as formas que encontramos no mundo em que habitamos são mais importantes que 
as próprias formas. “A forma é o fim, a morte”, escreveu ele; “o dar forma é movimento, 
ação. O dar forma é vida.” Em outras palavras, ela não busca replicar formas acabadas e 
já estabelecidas, seja como imagens na mente, seja como objetos no mundo. Ela busca se 
unir às forças que trazem à tona a forma. Assim, como a planta cresce de sua semente, a 
linha cresce a partir de um ponto que foi posto em movimento. 
Para o autor, “a vida está sempre em aberto: seu impulso não é alcançar um fim, mas conti-
nuar seguindo em frente. A planta, o músico ou o pintor, ao seguirem em frente, “arriscam 
uma improvisação” (Ingold, 2012, p. 26). 
Nesse mesmo sentido, segundo Fuentes (2006), designer uruguaio, não podemos confun-
dir improvisação com desordem. Improvisar, segundo esse autor, é escolher os conceitos 
e materiais específicos do projeto no qual se está trabalhando, identificados, analisados e 
pesquisados à exaustão. Para ele, o que o designer faz –assim como o músico de jazz, ou 
o dançarino, quando improvisam– é abrir sua paleta e escolher. Decidir quais de todos 
aqueles elementos vão participar da encomenda de trabalho, e de que maneira.
Durante o desenvolvimento de projetos os problemas aparecem e, às vezes (ou muitas ve-
zes), mudam o rumo daquilo que se planejou. E esse é o fascínio do trabalho que envolve 
o Design e a Dança: o acaso, o imprevisto elaborado. O acaso tem a ver com as soluções 
encontradas ao longo do caminho. Essas soluções são frutos da experimentação –quanto 
mais as pessoas experimentarem, mais chances terão de encontrar soluções criativas, ino-
vadoras e, assim, obter as melhores descobertas. 
Esse acaso, de certo modo, permeou boa parte do desenvolvimento das atividades nesse 
projeto de extensão. Com a mente aberta, lidamos com o improviso e nos preparamos 
para ele. À medida que os problemas apareciam (e não eram poucos), caminhos foram re-
feitos, possibilidades repensadas e buscadas alternativas que atendessem as participantes, 
os parceiros, as estudantes, aos objetivos e às metas estabelecidas com o órgão de fomento. 
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Os caminhos do projeto 

Os procedimentos metodológicos adotados no projeto valorizaram a relação construída 
entre os envolvidos no processo, bem como o reconhecimento dos saberes e das poten-
cialidades de cada participante. O desenvolvimento das atividades aconteceu de forma 
coletiva e rompeu com a ideia tradicional de professor e aluno, conforme apontou Lave 
e Wenger (1991), proporcionando um aprendizado mútuo e enriquecedor tanto para as 
estudantes e professores quanto para o grupo de mulheres. 
Inicialmente, foram previstas as seguintes etapas para o desenvolvimento do projeto:

Etapa 1 – consistiu em um contato inicial entre as alunas e o grupo Flores do Morro, para 
que as alunas pudessem conhecer a história de vida daquelas mulheres. Nesse primeiro 
momento o objetivo foi entender o contexto da comunidade na qual as participantes estão 
inseridas.
Etapa 2 – pesquisa bibliográfica sobre a produção artesanal para produtos, economia so-
lidária, métodos de criação, dinâmicas de grupo, dança e projetos sociais, dentre outros 
assuntos necessários à realização do projeto. Nessa etapa, ao mesmo tempo em que se rea-
lizariam pesquisas sobre o assunto, semanalmente haveria reuniões para discutir os textos 
pesquisados e selecionados sobre temas relacionados às atividades do Projeto. 
Etapa 3 – preparação dos estudantes para o trabalho com a comunidade. Para lidar com 
esse tipo de público-alvo –pessoas normalmente excluídas, de alguma forma, da socieda-
de– há necessidade, em primeiro lugar, de um treinamento que dê conta de esclarecer as 
formas e maneiras de lidar com este grupo. Assim, o objetivo com essa etapa foi preparar 
os alunos de modo a elucidar quem são essas pessoas, os possíveis problemas que iam 
enfrentar e, principalmente, os modos para lidar com essa situação. 
Etapa 4 – preparação do material didático para o projeto. Os alunos prepararam o ma-
terial a ser utilizado na capacitação das oficinas de Design e de Dança, no qual. foram 
abordados temas que os ajudariam a entender melhor o funcionamento do projeto. A 
princípio os temas poderiam contemplar: criatividade e desenvolvimento de produto; es-
tudo da cor e da forma; propriedades e processos dos materiais; embalagem. No que diz 
respeito à dança, os temas poderiam estar relacionados aos limites físicos ou especifici-
dades psicológicas das participantes, o contexto social delas, o espaço físico atribuído à 
atividade, dentre outros. 
Etapa 5 – oficinas de Dança e de Design. Ao longo de seis meses as estudantes trabalha-
riam diretamente com as mulheres que participam das oficinas de artesanato sobre os 
temas definidos juntamente com a comunidade. 
Etapa 6 – desenvolvimento e fabricação dos produtos. Nessa etapa as estudantes iam auxi-
liar as participantes no desenvolvimento de seus produtos artesanais.

Logo que iniciamos as atividades com o grupo Flores do Morro, em abril de 2018, altera-
mos grande parte do que havíamos planejado e, de certo modo, já estávamos contando 
que essas alterações seriam necessárias, para as quais necessitávamos iniciar as atividades 
para conhecer melhor o grupo e poder ouvir as demandas daquelas pessoas, para assim 
construirmos juntos o projeto. 
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A primeira alteração foi promover maior integração entre as atividades relacionadas à 
dança e ao design. Inicialmente, algumas atividades estavam pouco integradas e as oficinas 
(de dança e de design) aconteceriam em momentos diferentes. Mas, ao entender melhor 
as reais necessidades do grupo, compreendemos que não faria sentido realizar as ativida-
des separadamente. Além disso, entendemos também que seria ótima oportunidade para 
somar experiências e, assim, descobrir os pontos de interferência e convergência entre as 
duas áreas. Portanto, no início das atividades com o grupo, todas as ações foram repen-
sadas e reelaboradas, tendo como desafio criar atividades que abarcassem as duas áreas 
simultaneamente. 
As atividades foram divididas em dois momentos: o primeiro seria processual, mais rela-
cionado ao trabalho de base, de introdução. O segundo momento foi o de elaboração de 
produtos. A etapa processual, que se estendeu ao logo do primeiro semestre de 2018, foi 
aquela em que foram estudados conceitos de design, como cor, forma e composição, sem 
ter em mente um produto como objetivo. Isso permitiu maior aproximação da dança, 
e esses conceitos foram trabalhados com o corpo no espaço, de forma mais abstrata e 
espontânea. Nem era possível distinguir se a atividade estava relacionada à Dança ou ao 
Design. 
A etapa de elaboração de produtos, que começou no segundo semestre de 2018 e se esten-
de até o momento, foi muito mais desafiadora. Tivemos de lidar com as expectativas de 
produtos “bem acabados” e experimentar muitos tipos de produtos para entender o que 
funcionava melhor no contexto de uma produção coletiva, em um grupo muito heterogê-
neo e com limitações físicas e motoras diversas. O trabalho começou a fluir melhor quan-
do percebemos que poderíamos ter atividades processuais em um momento da oficina e 
aplicar os conceitos trabalhados, em um segundo momento, nos produtos. Além disso, 
outro ponto que ajudou no desenvolvimento dos produtos foi apostar na autoria coletiva, 
momento em que as mulheres passaram a se dividir para as etapas de produção de acordo 
com seus desejos, interesses e limites. 
Outra alteração foi em relação às atividades das oficinas. Com o objetivo de estarmos mais 
perto dos desejos e necessidades das participantes, percebemos, após alguns encontros, 
que o planejamento das ações deveria ocorrer à medida que as oficinas aconteciam. Desse 
modo, as estudantes e a coordenação se reuniam com frequência para repensar as ativida-
des, bem como, analisar e avaliar as ações do projeto.
Outra alteração necessária, também, foi a de proporcionar maior autonomia às estudantes 
para que tivessem liberdade de propor as atividades semanais das oficinas e alterá-las, caso 
houvesse necessidade. Com essa decisão, elas se sentiram mais motivadas, mais autôno-
mas e com maior interesse no desenvolvimento do projeto.
Foi necessário, também, alterar a maneira como havia sido planejada a etapa de prepa-
ração das estudantes. Inicialmente previu-se fazer o treinamento com elas para depois 
irem a campo. Essa etapa, porém, aconteceu concomitantemente, e não anteriormente às 
oficinas. Ou seja, aprenderam a lidar com o grupo durante o próprio processo.
Uma das alterações mais significativas relacionou-se com os temas das oficinas. Confor-
me demonstrado, havíamos pensado em temas referentes aos produtos artesanais que o 
grupo produzia. As estudantes, porém, com a autonomia que tiveram, ao compreenderem 
o grupo, bem como as necessidades e os desejos dele, rapidamente propuseram outros 
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temas que estavam mais de acordo com a realidade das participantes. Os principais temas 
abordados nas oficinas, portanto, foram: trajetórias, linhas, desenho, forma, síntese, com-
posição, cores, modulação, memória e produtos para casa.
Sobre as alterações ao longo do percurso, vale registrar, ainda, o planejamento do tempo, 
principalmente no início do projeto, quando ainda não conhecíamos o tempo específi-
co daquele grupo. Estimávamos um período para trabalhar determinado tema e sempre 
nos prolongávamos muito mais do que o imaginado. Depois de certo tempo, percebemos 
que o motivo de o grupo se reunir é justamente o de estar junto, compartilhar histórias 
e vivências, o que nos integrou mais às participantes e nos permitiu trocas muito mais 
significativas. 
Nos primeiros encontros as atividades estiveram relacionadas diretamente ao corpo, mas 
sempre seguindo para algum registro gráfico. Em geral, começávamos com algo bem abs-
trato, percebendo algum conceito no corpo e no espaço, depois seguíamos para um re-
gistro gráfico, que surgia por meio de movimentos corporais, e, por fim, fazíamos uma 
atividade de aplicação do conceito trabalhado. 
Independentemente do tema, para todos os encontros foram planejadas atividades iniciais 
que pudessem integrar as pessoas, como alguns exercícios de respiração, de alongamento, 
massagem e automassagem, dentre outros, assim como as próprias atividades de desenho 
que tinham etapas bem coletivas e de integração do grupo.
Além das oficinas, foram realizadas, também, atividades diferentes em alguns momentos 
–por exemplo, fizemos uma visita à Companhia de Dança do Palácio das Artes de Belo 
Horizonte. Em outro momento as mulheres do grupo participaram das apresentações 
desse projeto na Escola de Arquitetura da UFMG e no Centro de Atividades Didáticas 
da UFMG. Elas também participaram de uma aula da disciplina Dança e Longevidade 
do Curso de Graduação/Licenciatura em Dança da UFMG. Outra atividade diferenciada 
foi a produção das embalagens para a troca de presentes para a festa de encerramento do 
projeto em 2018. O filme “Território do Brincar”, produção da Maria Farinha Filmes, foi 
exibido para trabalhar o tema das brincadeiras da infância e da cultura popular.
Para todos os encontros com o grupo houve relato escrito contendo as atividades planeja-
das, avaliação sobre o processo das atividades realizadas e os resultados alcançados. Além 
disso, foi feito registro fotográfico.

As oficinas

Foram muitos encontros com o grupo para a realização das oficinas e de outras atividades, 
que tiveram duração de fevereiro a dezembro de 2018 e reinício em fevereiro de 2019. No 
primeiro semestre, foi um encontro por semana e, a partir do segundo, dois encontros 
semanais, perfazendo um total de aproximadamente 60 encontros em 2018.
Alguns temas tiveram de ser abordados em mais de um encontro, outros precisaram de 
quatro ou cinco para que elas dessem conta de entender e realizar todas as atividades. A 
seguir apresentamos algumas atividades realizadas durante as oficinas com o grupo a par-
tir dos registros das nossas estudantes.
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Uma das atividades da primeira oficina foi trabalhar a identidade e o pertencimento ao 
grupo. Para isso, uma das mulheres se deitou no chão e as outras registraram seu contor-
no, coletivamente. Depois, cada uma escolheu uma cor que representasse como estava se 
sentindo naquele momento e fizeram o registro na silhueta desenhada.
Foram vários encontros e atividades nas oficinas sobre linhas. Uma delas consistia em ca-
minhar pelo espaço rabiscando as placas que estavam penduradas no pescoço das outras 
participantes. Em muitas atividades, o simbolismo do gesto foi focado, como essa em que 
as participantes literalmente deixavam “marcas” nas outras ao longo de suas trajetórias. 
Os registros finais desses rabiscos foram pendurados para que ficassem expostos e fossem 
entendidos por elas também como trabalhos artísticos. 
Em outra atividade trabalhou-se com as linhas no corpo. Cada participante colocava pe-
daços de fita adesiva colorida em três partes do corpo e, em dupla, estudava quais as pos-
sibilidades de conexão dessas fitas nos dois corpos envolvidos. Depois, em duplas, cada 
hora uma participante se movia como se puxasse barbantes invisíveis de partes do corpo 
da outra. A outra se movia como se realmente estivesse sendo puxada. 
A oficina sobre trajetórias também se desenvolveu em vários encontros e foram muitas 
atividades praticadas com o grupo. Um dos exercícios foi desenhar as trajetórias em du-
plas. Uma pessoa andava e a outra registrava, no papel, a trajetória feita pela colega. De-
pois, ainda na mesma dupla, uma fazia uma trajetória com os braços, no ar, e a outra 
desenhava no papel. Essa atividade, assim como nas demais, exemplifica um tema tratado 
pelas três áreas (Dança, Design e Arquitetura) ao mesmo tempo, linhas no papel e no 
corpo, conexões entre as linhas no papel, no corpo e no espaço. A noção espacial foi forte-
mente exercitada, uma vez que se propôs o esforço de transpor uma trajetória no espaço 
para uma representação gráfica, assim como o desenho de um mapa.
Em outro exercício, trabalhou-se com a construção de um mapa afetivo. O objetivo era 
que cada uma desenhasse sua trajetória de casa até o Flores do Morro. Os desenhos fo-
ram feitos primeiro em papel, depois passados para o tecido americano cru, por meio 
de pintura. O mapa afetivo virou um painel que fica pendurado na parede no local dos 
encontros do grupo.
Nas oficinas de desenho e síntese também foram feitas diversas atividades com o grupo. 
Uma delas consistia em desenhar o contorno das folhas (de árvores) e colocar a folha em-
baixo do papel e passar o giz para perceber a figura e a textura, depois passar tinta na folha 
e fazer um carimbo com a própria folha. 
A oficina de cores também foi desenvolvida com muitas atividades diferentes e em vários 
encontros. Em um dos exercícios elas tinham de fazer movimentos relacionando as cores 
frias aos movimentos mais lentos e cores quentes, aos movimentos mais agitados. Em ou-
tra atividade deu-se início ao estudo das cores no papel. As participantes não conheciam 
os termos relacionados às cores, por isso, antes de começar, foi necessário utilizarmos ana-
logias como o fogo, o sol, a água do rio, a mata. Depois, com um papel colado na parede, 
procurou-se entender a ordem do círculo cromático, antes mesmo de vê-lo. Uma pessoa 
começava um traço e a outra continuava com a próxima cor, de forma intuitiva. Em se-
guida, pegamos o círculo, comparamos com nossos traços e percebemos que a atividade 
anterior contribuiu para essa, pois elas já sabiam separar as cores frias das quentes. A ati-
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vidade seguinte foi pensada para entendermos como se formam as cores. Usamos apenas 
aquarelas amarela, vermelha e azul (cores primárias) para fazer as pinturas. 
Em outro momento foram abordadas as cores de maneira diferente. Em duplas, segura-
vam o papel com algumas tintas derramadas sobre ele. Elas tiveram de misturar as tintas 
apenas com os movimentos do corpo, para verem as novas cores surgindo. 
Em outra oficina trabalhou-se com composição e elaboração de padrões dos estêncis já 
produzidos por elas com base nas atividades com os desenhos das folhas. Posicionamos 
os estênceis de forma a deixar metade para fora do papel, para que a figura se formasse ao 
juntar os papéis, conforme pode ser observado na Figura 1.
Vale destacar que antes da execução desses exercícios de síntese e composição percebeu-se 
que seria necessário abordar alguns conceitos utilizando o desenho no papel e também o 
corpo, como os de simetria e equilíbrio. 
Outro desafio foi desenvolver as dobraduras na oficina de origami. Essa atividade foi feita 
utilizando o corpo e os papéis. Utilizou-se o origami modular para que fosse possível 
retomar o tema da composição e das cores, já trabalhados anteriormente. Começamos 
com atividades com o corpo, que envolvem nossas “dobras” e articulações. Percebemos 
as “dobras” pequenas, como as dos dedos, e as grandes, como as da perna. Também do-
bramos e amassamos pedaços de papel com diferentes partes do corpo e comparamos 
os vincos e marcas com as nossas rugas e cicatrizes. Depois disso, fizemos um trabalho 
com encaixes com os corpos, como se cada pessoa fosse uma peça de um grande origami 
modular corporal. 
Finalmente, seguiu-se para o trabalho com papel e foram produzidas várias pirâmides 
coloridas para formar composições.
Todas essas oficinas e atividades serviram de base para que as participantes fossem, aos 
poucos, aprendendo e lidar com algumas técnicas para utilizá-las em seus produtos ar-
tesanais. Além disso, serviram também para integrar as participantes, melhorar a relação 
entre as estudantes e as mulheres do grupo.
Produtos foram desenvolvidos com o grupo aproveitando objetos que tinham em mãos – 
por exemplo, tampinhas de garrafas. O trabalho consistia em costurar um fuxico e colocar 
uma tampinha dentro dele. Assim, seria possível elaborar alguns produtos utilizando essas 
peças – por exemplo, descanso para panela, suportes para mesa, dentre outros.
O estudo das composições foi retomado já pensando nos possíveis produtos que pode-
riam ser desenvolvidos, como panos de prato e bolsas, por exemplo. Para isso, utilizamos 
a técnica do estêncil, já bastante trabalhada pelo grupo. Os testes de cores e composições 
no papel foram iniciados, para depois serem aplicados no tecido. Decidiu-se por fazer um 
exercício um pouco mais guiado, para que elas experimentassem composições diferentes 
do que estavam acostumadas. As participantes foram estimuladas a colocar apenas metade 
do estêncil no papel, mostrando que as estampas das nossas roupas também têm partes 
cortadas. Incentivou-se o uso mais completo do papel, já que algumas participantes esta-
vam acostumadas a colocar apenas uma ou duas figuras centrais no papel. 



Cuaderno 121  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 167-184  ISSN 1668-0227 179

Rodrigues Corrêa | Fernandes Viana Flores do Morro (...)

Figura 1 (acima). Criando padrões e composição com estêncil. Figura 2 (baixa). Criando padrões 
com a técnica de estêncil.
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Importante destacar que nos esforçamos para pensar em produtos que integrassem a pin-
tura e o bordado, técnicas que elas já praticavam no Flores, antes de dar início às ativida-
des com elas. Além disso, também houve tentativa, por parte das estudantes, de aprender 
com elas, já que nenhuma delas tinha contato com essas técnicas. 
Nas últimas oficinas de 2018, dedicou-se à produção das embalagens para a troca de pre-
sentes no amigo oculto, na festa de encerramento do projeto em 2018. Para os presentes 
foram utilizados os próprios produtos feitos por elas. Para isso, foram utilizados os papéis 
das primeiras atividades nas oficinas. Assim, as embalagens ficaram todas diferentes umas 
das outras, com riscos e rabiscos abstratos. 
Para dar alguns exemplos para o leitor da importância desse projeto para as pessoas que 
dele participam, são apresentados a seguir alguns relatos das mulheres do grupo, bem 
como das estudantes que participam do projeto. 
Ao ser questionada sobre a importância do projeto, Luci relatou: “Às vezes saio de casa 
triste e quando chego aqui é só alegria, e a gente esquece dos problemas.” Ana Cristina 
disse: “Esse projeto está sendo bom para minha saúde”. Para Jacqueline 

A importância desse projeto vai desde a alegria do grupo, a forma como as 
pessoas lidam com as outras, me faz ficar mais feliz, com vontade de fazer as 
coisas. Esse projeto mudou muita coisa na minha vida, melhorei minha coor-
denação, melhorei meu humor, melhorei minha percepção.

Para Júlia Passos, estudante do curso de Arquitetura e bolsista do projeto, as atividades 
ajudaram-na a pensar a arquitetura mais abrangente uma vez que criamos espacialidades 
com nossos corpos, trabalhamos nossa percepção espacial, nosso pertencimento ao grupo 
e ao território. Segundo ela,

O maior aprendizado no Flores é o de trabalhar realmente em grupo e pelo 
grupo, o que muitas vezes não se consegue atingir em trabalhos de disciplinas 
da graduação. É muito nítido o quanto é rico trabalhar as três áreas de forma 
integrada. Cada uma das estudantes envolvidas acrescenta aos temas que estão 
sendo trabalhados a sua perspectiva, que muitas vezes, é complementar a das 
outras. 

Para Jéssica, estudante do curso de Design e voluntária no projeto, o processo colaborativo 
e a troca que sempre tentamos realizar com o grupo faz com que as integrantes se unam 
mais pela causa que defendem e fortalece também o sentimento de pertencimento e iden-
tidade. Para ela,

O fazer colaborativo está presente em todos os momentos das nossas ativida-
des, integrando as áreas de Design, Dança e Arquitetura. Buscamos entrelaçar 
os exercícios para que não fique algo rígido, mas, sim, fluido e adaptável com a 
demanda e personalidade de cada integrante do grupo. Além disso, os projetos 
de extensão buscam fazer essa ponte da academia com a comunidade e pro-
curam tornar o processo mais humanizado, o que é essencial. Fazer com que 
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as pessoas participem e opinem faz com que elas se integrem mais e se sintam 
também corresponsáveis por aquilo que está sendo feito.

Luana, estudante do curso de Dança e voluntária no projeto, ao tratar das atividades nas 
oficinas relata que observou que cada uma, com a própria bagagem, teve conquistas in-
dividuais. Observa também que a ludicidade foi uma maneira encontrada para trabalhar 
com as mulheres e que hoje elas se mostram mais receptivas “aos possíveis inacabamentos 
da criação” e às propostas “sem finalidades bem definidas”. Percebe “um pouco mais de 
confiança e de reconhecimento sobre os próprios saberes” das participantes:

Esses movimentos são sutis e acontecem em graus diferentes, no tempo de 
cada uma. Para mim, o exercício de levar a atenção para esses detalhes é um es-
tímulo a estar em contato também com movimentos próprios. Afinal, a busca 
por mais liberdade para brincar, falar, criar e confiar é também minha.

Esses depoimentos denotam que essa iniciativa fortalece o laço social entre as participan-
tes, assim como a autoestima dessas mulheres que se dizem excluídas e estigmatizadas. É 
uma transformação social relevante e que se deu por meio das ações do projeto.
Os testemunhos mostram, também, como as estudantes tiveram a oportunidade de colo-
car em prática os conhecimentos adquiridos na Universidade e, além disso, puderam ter 
acesso a outros tipos de saberes e outras realidades, vivenciando na prática as potenciali-
dades que esse tipo de projeto oferece.
Nesse mesmo sentido, Mello, Gomes, Maffini e Pichler (2011) argumentam que a extensão 
universitária é um meio de agregar à formação acadêmica do aluno a experiência pro-
fissional necessária para sua melhor qualificação e o atendimento das demandas sociais. 

Conclusão

Ao refletir sobre as atividades realizadas durante o projeto e o impacto das ações no grupo 
e na comunidade, remete-se ao papel da Universidade perante a sociedade. Conforme ar-
gumenta Corrêa (2017, p. 165), “por estarmos em uma instituição pública, temos o dever 
de dar algum tipo de retorno para a sociedade” e a realização dessa iniciativa é um exem-
plo, dentre tantos outros, do que podemos fazer.
Baseando-se nesse fato, alguns aspectos relacionados a esse projeto merecem ser refletidos. 
O primeiro deles tem relação direta com um dos resultados alcançados, que foi proporcio-
nar bem-estar às pessoas do grupo. Percebeu-se isso pelos relatos e pelo envolvimento das 
pessoas nas atividades no dia a dia do projeto. Esse bem-estar tem relação com as habili-
dades que essas mulheres conseguiram desenvolver, com a sinergia do grupo e, principal-
mente, com a autoestima delas. As participantes, em sua maioria, sentiram-se valorizadas 
e importantes ao participarem das atividades, de fazerem parte do grupo, de terem tido a 
oportunidade, também, de ensinar e, sobretudo, por terem sido ouvidas e compreendidas.
Outro aspecto tem relação com a troca de saberes. Ou seja, tem relação com a interação 
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dialógica entre a Universidade e a comunidade, como pode ser observado no documento 
de Política Nacional de Extensão Universitária (2012, pp. 17-18), o qual “orienta o desen-
volvimento de relações entre Universidade e setores sociais marcadas pelo diálogo e troca 
de saberes, superando-se, assim, o discurso da hegemonia acadêmica”.
Ao vivenciar experiências como essa, fica evidente a importância que se deve dar aos sabe-
res já existentes. É valorizando esse saber que se pode minimizar as relações de poder entre 
o meio acadêmico e a sociedade –sobretudo da classe socioeconômica baixa, como foi o 
caso desse projeto. E também, como já posto, o poder e hierarquia entre docentes e discen-
tes. Tudo isso remete ao cuidado com nosso fazer, uma ética de trabalho que culmina em 
um espaço de trocas e partilha. Assim, pode-se dizer que esse projeto foi um encontro de 
saberes para todos nós, encontro de indivíduos, com a própria vida, suas histórias, limites 
e capacidades. E, como em qualquer encontro, cada um traz e oferece ao outro o que tem. 
Aprendemos uns com os outros e continuamos a aprender.
Um terceiro aspecto tem relação com o processo de desenvolvimento desse projeto, que 
pode se tornar mais rico de possibilidades do que os próprios resultados. Ao se referir 
ao processo, está-se também dando destaque à riqueza das atividades realizadas, da in-
tegração entre as áreas, bem como ao empenho daquelas mulheres, que, apesar de todas 
as adversidades do cotidiano, levaram as atividades do projeto a sério, com empenho, 
dedicação e entusiasmo.
Essa questão da valorização do processo tem a ver, também, com o que argumenta Bonsie-
pe (2010, p. 72), segundo ele, uma das formas de lidar com grupos é promover a inovação, 
de modo a advogar “a autonomia dos artesãos para melhorar suas condições de subsis-
tência”. No caso desse projeto, uma das metas é tornar o grupo autônomo para que, com 
o tempo, não mais dependam das ações da Universidade. Por isso, o processo, nesse caso, 
revela-se tão importante quanto os resultados alcançados. 
Esse projeto foi premiado na “Semana do Conhecimento 2018”, da UFMG, como destaque 
na categoria “Trabalho”. Essa premiação, além do reconhecimento do trabalho, serve tam-
bém para divulgar o grupo Flores do Morro.
Para finalizar, pode-se afirmar que foram encontrados pontos de interferência e conver-
gência entre as áreas de Design e da Dança –incluindo também a de Arquitetura–, o que 
permitiu somar os conhecimentos, nutrir as experiências coletivas em prol do grupo Flo-
res do Morro e promover a inovação social.

Notas

1. Associação sem fins lucrativos, fundada em 1964, cuja finalidade é exercer atividades 
de assistência social. 
2. A marca do grupo foi desenvolvida por uma designer, mas não havia ainda um estudo 
de aplicação.
3. A Política Nacional de Extensão Universitária (2012) prevê algumas diretrizes para as 
atividades dos projetos de extensão. As frases entre aspas foram extraídas desse documento. 
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Resumen: Este artículo tiene como objetivo discutir la innovación social a partir de las ac-
tividades del Proyecto de Extensión Flores do Morro: diseño, danza y arquitectura para el 
bienestar social, de la Universidad Federal de Minas Gerais con Flores do Morro, grupo de 
mujeres de la comunidad del Morro das Pedras - zona oeste de Belo Horizonte / MG, una 
región de vulnerabilidad social y con bajo Índice de Desarrollo Humano. El proyecto tuvo 
como propuesta desarrollar actividades para enriquecer los trabajos artesanales de este 
grupo de mujeres, por medio de la creatividad, la improvisación y lo lúdico. Los procedi-
mientos metodológicos adoptados en el proyecto valoraron la relación construida entre 
los involucrados en el proceso, así como el reconocimiento de los saberes y de las potencia-
lidades de cada participante. Como principales resultados, se puede destacar mejoras en la 
autoestima de las participantes mujeres, la interacción dialógica entre la Universidad y la 
comunidad y, principalmente, el fortalecimiento de la identidad del grupo. Se percibió el 
impacto social de las acciones del proyecto, tanto en relación con el grupo y la comunidad, 
como con los estudiantes involucrados, que tuvieron la oportunidad de poner en práctica 
los conocimientos adquiridos en la universidad y pudieron acceder a otros tipos de saberes 
y realidades, viviendo en la práctica las potencialidades de este tipo de acción.

Palabras clave: diseño - danza - innovación social.

Abstract: This article aims to discuss social innovation from the activities of the Flores do 
Morro Extension Project: design, dance and architecture for social welfare, from the Fed-
eral University of Minas Gerais with Flores do Morro, a community group of women of 
Morro das Pedras - western zone of Belo Horizonte / MG, a region of social vulnerability 
and with low Human Development Index. The project had as a proposal to develop with 
these women activities so they could enrich their crafts, through creativity, improvisa-
tion and playfulness. The methodological procedures adopted in the project value the 
relationship built between those involved in the process, as well as the recognition of the 
knowledge and potential of each participant. As main results, it is possible to highlight 
the improvement of the self-esteem of the female participants, the dialogical interaction 
between the University and the community and, mainly, the strengthening of the identity 
of the group. The social impact of the project’s actions was perceived, both in relation to 
the group and the community, as well as in relation to the students involved, who had the 
opportunity to put into practice the knowledge acquired in the university and could have 
access to other types of knowledge and other realities, experiencing in practice the poten-
tialities of this type of action.

Keywords: design - dance - social innovation.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Design cidadão: abordagens 
para a vivência urbana

Anderson Antonio Horta (1), Clara Santana 
Lins Cerqueira (2), Mylene Fernandes Batista (3) 

e Rita Aparecida da Conceição Ribeiro (4)

Resumo: A participação cidadã no espaço público urbano pode ser incentivada pela ati-
vidade do design, contrapondo-se à manipulação de forças dominantes que modelam a 
usabilidade das cidades e criam padrões segregativos. Designers, conscientes de sua res-
ponsabilidade social e através de uma visão humanista, modificam o arranjo espacial e 
o sentimento de pertencimento dos indivíduos, ou seja, objetos, mensagens, sistemas e 
experiências se configuram como potencializadores da dinâmica do cotidiano urbano e 
da afirmação do direito à cidade. O presente artigo explora o conceito experiência da 
alteridade como um caminho ou inspiração que intercede as práticas de design, sendo 
essas práticas exploradas neste trabalho pela atuação do Coletivo Micrópolis, em projeto 
de intervenção no bairro Calafate, Belo Horizonte, Brasil, na breve análise do impacto das 
instalações de varandas urbanas nas ruas e calçadas da cidade, no qual se descrevem atri-
butos direcionados ao uso de mobiliário inclusivo e descrição de projeto de design, intitu-
lado Borrachalioteca Sobre Rodas (BSR), divulgado e implementado para a comunidade 
de Sabará, Brasil. O intuito deste trabalho é incitar a reflexão dos atuais diálogos sobre a 
vivência e a humanização da cidade.

Palavras chave: design - espaço urbano - direito à cidade - experiência - intervenções.
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Introdução

As relações de convívio nas cidades de hoje estão polarizadas. Ocorrem aberturas e opor-
tunidades ao diálogo da participação cidadã e democrática, a partir de esferas políticas 
independentes e conscientes do papel da diversidade social para a vivência urbana, à me-
dida que se desenvolve o processo de espetacularização da cidade por parte de domínios 
públicos e privados, voltado para o consumo da experiência. Em geral, são processos di-
vergentes que fortalecem as intervenções de cunho social, político e cultural. Este estudo 
é um retrato da articulação do design e os meios de produção e reprodução da dinâmica 
urbana voltada ao direito à cidade e resistência à lógica do capital, baseada no poder de 
resistência e resgate da cidadania promovido por atores sociais.
A relação do design e espaço urbano está na responsabilidade social da profissão. Para o 
exercício da cidadania é necessário que haja informação disponível, que, para tanto, pode 
ser potencializada através das habilidades do designer, uma vez que ele se configura como 
mediador entre o indivíduo e a sociedade na divulgação e acesso ao conhecimento públi-
co, por meio de informações inteligíveis, que permitam a interpretação de mensagens por 
meio da subjetividade, uma vez que o receptor é quem traduz o conteúdo da mensagem, 
na forma como essas mensagens são transmitidas e o tempo dessa transmissão. Esses atri-
butos influenciam o fortalecimento ou enfraquecimento da noção de cidadania.
O trabalho foi elaborado através de estudo teórico e exploratório acerca do tema apresen-
tado e estruturado em três partes, tendo como objeto empírico as intervenções urbanas. A 
primeira parte enfatiza que a construção da identidade influencia na participação cidadã 
e justifica o papel do design para a transformação social do espaço urbano. Diante disso, 
a segunda parte apresenta o conceito de experiência da alteridade e relaciona seus funda-
mentos aos objetivos de design. Perpassa pelo entendimento de que é um instrumento 
exploratório e um caminho que intercede as práticas de design. Comparando, é uma fase 
de reconhecimento e interpretação. Na terceira parte são apresentados exemplos práticos 
do papel do design para melhorar o convívio social no espaço urbano e promover a inte-
gração e a diversidade de atividades e pessoas.

Design e participação cidadã para o convívio social

Frequentes estudos sobre urbanidade discutem a condição cultural e social do espaço pú-
blico da cidade para viabilizar manifestações de cidadania. O indivíduo ao vivenciar a ci-
dade acumula referências culturais, mas também externa suas referências individuais, que 
compartilha no meio social. A partir dessa interação há o envolvimento social cotidiano 
em que o indivíduo percebe o outro e se identifica. Esse processo constrói a identidade 
coletiva e ajuda a entender as relações dentro desse coletivo.
É importante ressaltar que, a partir das relações coletivas, se instituem os discursos sobre 
o direito à cidade, sendo que ele é
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[...] muito mais do que um direito de acesso individual ou grupal aos recur-
sos que a cidade incorpora: é um direito de mudar e reinventar a cidade mais 
de acordo com nossos mais profundos desejos. Além disso, é um direito mais 
coletivo do que individual, uma vez que reinventar a cidade depende inevita-
velmente do exercício de um poder coletivo sobre o processo de urbanização 
(Harvey, 2014, p. 28).

O entendimento das implicações que resultam no discurso do direito à cidade remete a 
forma como ela é dividida por fatores financeiros ou de renda, no qual as desigualdades 
se concretizam no contexto do arranjo urbano. Dessa maneira as relações sociais podem 
também ser entendidas pelo distanciamento entre os indivíduos e as classes que se for-
mam no processo de segregação.
E desse entendimento da configuração socioespacial podemos transpor para o exercício 
do Design, as influências de sua produção material nos processos de apropriação urba-
na. Todo produto de Design possui uma linguagem objetivada, um direcionamento. Está 
inserido num contexto espacial e temporal, passível de interpretação e significado, que o 
impossibilita ter um caráter neutro na cultura material (Latour, 2014). Uma ideia contrá-
ria a isso é responsável por distanciar o design de sua responsabilidade social.

A ideia de que os processos de design devem ser presididos por um sistema 
objetivo e despidos de qualquer subjetividade é responsável por ampliar sua 
distância de uma prática política. Se o objeto é neutro e está dado no mundo, 
cabendo ao Homem vê-lo, interpretá-lo ou “escrevê-lo em linguagem mate-
mática”, e o design nada mais seja que uma espécie de engenharia reversa desta 
forma “neutra” de observação e interpretação do mundo, deve ser neutro tam-
bém o produto de design. Aqui o compromisso com a materialidade moderna 
passa ao largo da compreensão de que o próprio sensível é enformado por 
uma série de vetores perfeitamente históricos e políticos (Nogueira & Porti-
nari, 2016, p. 35).

Para Bonsiepe (2011), o designer, na atualidade, deve questionar sua atividade projetual. 
Na relação design e democracia, o autor expõe as falhas e o desgaste do design, assim como 
o desgaste do conceito de democracia. Na cultura ocidental e no contexto neoliberal, ela 
dita as relações sociais e condiciona o pensamento do homem. O desgaste do conceito de 
democracia é justamente limitar as potencialidades dos indivíduos enquanto participa-
ção cidadã. Com o intuito de pensar possibilidades para resolver esta questão, o designer, 
perante um posicionamento humanista, deve auxiliar e promover a consciência crítica 
para que a democracia não se limite a subordinação da sociedade através de um centro 
de poder.
No humanismo configura-se como exercício de nossas competências a compreensão, in-
terpretação e empatia para lidar com as linguagens que comunicam mensagens e portam 
significados. Traduzindo para a ação projetual, é o exercício das capacidades projetuais 
para interpretar as necessidades dos indivíduos e grupos sociais, e elaborar propostas que 
solucionam suas demandas, pautadas pela viabilidade e o cunho social que lhes são intrín-
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secos. O designer deve possuir uma consciência crítica perante o desequilíbrio entre os ei-
xos centro e periferia, pois, assim, podem-se explorar espaços alternativos capazes de uma 
modificação nas relações sociais. Espaços, que não impeçam a participação cidadã e que 
não tratem os indivíduos de acordo com sua condição social (Celaschi & Moraes, 2013).
A participação cidadã pode ser intensificada pela ação do designer, que em contato com as 
diferentes manifestações, comportamentos e discursos sociais reintegra o indivíduo como 
agente ativo no processo de pensar o espaço onde habita. Designers, em conjunto com ou-
tras áreas, podem facilitar o acesso do indivíduo à informação e comunicação, elementos 
estes, determinantes para o exercício da cidadania. O campo de atuação também permeia 
os níveis institucionais, à medida que possíveis colaborações na estrutura organizacional 
das instituições possam ser implementadas para contribuir com acesso digno ao conhe-
cimento.
A participação cidadã impulsionada pela prática do design, e em trabalho conjunto a uma 
equipe multidisciplinar, fortalece a inclusão social. Por meio de práticas inovadoras, tec-
nológicas ou não, o cidadão pode construir seu cenário de atuação. Englobar o estudo de 
diferentes culturas, habilidades distintas e conhecimentos integrados por meio de uma 
visão sistêmica focada na solução de problemas complexos que englobem o contexto lo-
cal são uma vertente do design. O exercício da democracia em uma sociedade, não deve, 
portanto, se basear em um contexto global, uma vez que cada cultura possui suas parti-
cularidades.
Ao relacionar design e produção do espaço urbano estamos ao mesmo tempo relacionan-
do design e identidade urbana. Dessa forma, implica em compreender as possibilidades de 
atuação no que tange aos níveis de envolvimento na (re) qualificação urbana.

Ou seja, uma ponderação sobre a dimensão e influência cultural(izante) do 
design nas novas formulações da vida urbana, materializadas no uso e apro-
priação social das cidades, e desse modo, redesenhar comportamentos que 
concorram para a existência de fenómenos integrados de relação social (Paiva, 
2012, p. 52).

Os espaços públicos urbanos se configuram como o cenário para o desempenho da vida 
pública. Refletem o trabalho e o lazer, a produção e o consumo, mas também são palcos 
das inseguranças e medos. Ou seja, na contemporaneidade a manipulação do espaço ur-
bano depende de diferentes abordagens e áreas convergentes com objetivo de possibilitar 
o direito de uso e acesso aos cidadãos.

O design não é apenas uma actividade que produz objectos mas é também 
um processo que permite experienciar ideias. Este processo de entendimento 
e de comunicação entre o público e o espaço urbano, resulta em experiências 
significativas para o público que comunica e reage ao ambiente recriado pelo 
designer. O público é o alvo da experiência, logo deve ser colocado em primei-
ro lugar, denotando-se uma preocupação com a experiência humana e, com a 
sua integração no contexto social e cultural do espaço urbano. Para tal, o de-
signer deve proceder a métodos de pesquisa que potenciem o desenvolvimento 
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de comunicações efectivas, entre o objeto de experiência (espaço público) e o 
utilizador (Carvalho, Castela & Oliveira, 2007-2008, p. 22).

Essa abordagem do design como agente de transformação social perpassa por aspectos 
relacionais na atual configuração social. A contemporaneidade trouxe à tona as questões 
da diversidade, da multiplicidade, o confronto e visões de mundo diferenciadas, as in-
terações entre imaginários e culturas, novas construções materiais e simbólicas, multi-
dimensionalidades, fragmentações, metamorfoses, hibridismo e a consciência ambiental 
(Moura, 2011). Todos esses elementos permeiam os atuais diálogos no cotidiano. A sua 
abrangência incorpora atitudes e desafios políticos, sociais, culturais a fim de se encontrar 
a maneira de projetar com mais consistência, de olho no mundo real.

Um dos compromissos que se espera do design com o espaço urbano, é a de-
mocratização das soluções, e nesse em particular, importa sublinhar o papel 
que tem vindo a promover no campo da usabilidade, permitindo o acesso por 
parte de diferentes perfis de utilizadores, o que na prática configurará a adop-
ção de soluções aceites por um universo alargado de públicos, com condições, 
literacias, interesses e comportamentos distintos, na linha dos princípios do 
design universal (Paiva, 2012, p. 67).

Dessa forma, os objetos ao serem experimentados pelos indivíduos geram uma cultura 
material, e esta constrói identidades, representadas pela subjetividade dos indivíduos. O 
uso e funções, a estética e a forma, e o significado dos artefatos, são aspectos comunica-
cionais, que “transmitem conceitos que influenciam os modos de ser e de se relacionar. 
Muitos desses conceitos são replicados durante a atividade projetual, fazendo do designer 
um participante ativo no processo de construção das identidades” (Andrade, Barros, Lins 
& Wanderley, 2017, p. 20). Portanto, entender como ocorrem as construções identitárias 
e de que forma são englobadas no sistema social, contribui para a prática projetual dire-
cionada para um papel social, em que se possa influenciar os comportamentos que ainda 
segregam a sociedade.

Experiência da alteridade como ferramenta para processo de design do 
urbano

Podemos inferir que para o designer atuar como agente de transformação social de um 
local é necessário que esse profissional acumule referências associativas que o ajudarão a 
entender a cultura e a identidade local a fim de definir estratégias coerentes. Os métodos 
são amplos, podendo-se obter informações através de entrevistas, observações, mas de tal 
modo que não siga um caminho superficial. O design transita entre várias áreas do conhe-
cimento e com isso pode-se identificar algumas relações com a prática da experiência da 
alteridade, também chamada de errância urbana, já utilizada por atores sociais, individual 
ou coletivamente, como forma de expressar a ruptura de um cotidiano automatizado e 
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pouco perceptível. A prática é uma forma mais aprofundada, detalhada e complexa para 
se conhecer o contexto, a cultura e a memória de um grupo social ou de um local.
Errâncias urbanas podem demonstrar as maneiras pelas quais se evidenciam a partici-
pação cidadã e coletiva, de tal modo que evidenciem também mudanças significativas na 
estrutura local em nexo ao discurso do direito à cidade. Basicamente, errâncias urbanas 
são práticas de percepção e intervenção na cidade através da experiência da alteridade. O 
ato de perceber a cidade através da consciência do lugar assume papel fundamental na 
quebra de paradigmas vigentes que não deixam que o potencial da cidade se desenvolva. 
Ao errante cabe reconhecer os elementos da paisagem urbana e da dinâmica social. Per-
ceber as potencialidades e reconhecer que a vitalidade da cidade depende da experiência 
e da diversidade de pessoas, de usos e interações. O foco de pensamento está na cidade 
real, não mais na cidade ideal e no planejamento urbano tradicional. Ou seja, assistimos 
ao crescimento do empoderamento e participação da comunidade em políticas sociais, 
as rupturas no cotidiano, por sujeitos que experimentam habitar a cidade gerando “per-
turbações” para a rotina. Modifica o protagonismo, a usabilidade e consumo no espaço 
urbano com foco na sustentabilidade social da cidade.

A experiência errática, assim pensada como ferramenta, é um exercício de 
afastamento voluntário do lugar mais familiar e cotidiano, em busca de uma 
condição de estranhamento, em busca de uma alteridade radical. O errante, 
ao buscar o estranho no cotidiano familiar, vai de encontro a essa alteridade e, 
assim, instaura o dissenso, que é precisamente o pressuposto básico que pos-
sibilita a constituição de qualquer esfera pública. A experiência errática é uma 
possibilidade de experiência da alteridade na cidade (Jacques, 2012, p. 48).

Essa experiência do fazer diferente, da alteridade na cidade diverge do processo atual de 
espetacularização urbana, pois expõe as realidades que ele busca esconder ou eliminar 
através de projetos de assepsia urbana, gentrificação, vigilância e controle urbano. A abor-
dagem da espetacularização urbana contemporânea já se tornou recorrente no meio aca-
dêmico, retratando a cidade atual sob a perspectiva de um espetáculo. É um processo 
que transforma a cidade em uma estratégia de marketing, para construir uma imagem 
internacional com apelo turístico e cultural, garantindo reconhecimento e lugar na ge-
opolítica global. É pensado como um modelo de consumo abarcado pela estetização da 
realidade da vida cotidiana no espaço urbano, ou seja, “[...] redução de sua diversidade, a 
uma “domesticação” da complexidade e ao afastamento de qualquer “negatividade”, com 
a finalidade de moldar melhor os cenários a um consumo global por parte dos cidadãos- 
turistas” (Castriota, 2010, Seção A cidade das vivências, para. 24).
Para explorar maneiras de contornar isso, pesquisadores buscam suporte em literaturas 
que explorem o conceito da experiência errática da cidade, que consiste na ação de resis-
tência aos padrões hegemônicos por parte de indivíduos que buscam desestabilizar essa 
estetização e os usos planejados com fins midiáticos. Nas narrativas dos errantes, como 
são chamados os indivíduos que experimentam a cidade na busca da alteridade urbana, 
são apresentadas três maneiras possíveis para tal ação: a capacidade de se perder, a lenti-
dão e a corporeidade. Jacques (2012) explica que:
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Enquanto o urbanismo busca a orientação através de mapas e planos, a pre-
ocupação do errante estaria mais na desorientação, sobretudo em deixar de 
lado seus condicionamentos urbanos, uma vez que toda a educação do urba-
nismo está voltada para a questão do se orientar. Em seguida, pode-se notar a 
lentidão dos errantes, como uma qualidade de movimento dos homens lentos, 
que negam o ritmo veloz imposto pela contemporaneidade. E, por fim, a pró-
pria corporeidade destes, e, sobretudo, a relação, ou contaminação, entre seu 
próprio corpo físico e o corpo da cidade que se dá através da ação de errar 
pela cidade. A contaminação corporal leva a uma incorporação, ou seja, uma 
ação imanente ligada à materialidade física, corporal, que contrasta com uma 
pretensa busca contemporânea do virtual e do imaterial. Esta incorporação 
acontece na maior parte das vezes quando se está perdido e em movimento do 
tipo lento (p. 59).

Quando o ato de perceber a cidade se torna um exercício constante, o olhar, um movi-
mento silencioso, passa a descrever as nuances estéticas e funcionais, intrínsecas ao espaço, 
e através de um julgamento de valor ou juízo de apreciação questiona a sensibilidade, 
constituindo-se condição para entender o lado oculto da cidade, muitas vezes invisível aos 
cidadãos (Paiva, 2012).
A experiência errática da cidade, como possibilidade de experienciar a alteridade urbana, 
e as narrativas dessa errância, como sua forma de transmissão, podem operar como um 
potente desestabilizador das partilhas hegemônicas inerentes às relações sociais e das atu-
ais configurações anestesiadas dos desejos dos indivíduos.
Essa relação corporal com a cidade mostra de forma crítica o cotidiano da espetaculariza-
ção e explicita as tentativas de enfraquecer as experiências urbanas da alteridade (Jacques, 
2012). Manifestam-se por meios artísticos, literários, etnográficos, cinematográficos ou 
cartográficos dentro de um cenário que vai contra os preconceitos e estereótipos no pen-
samento urbanístico.
Apropriar da cidade, portanto, é uma ação de transformação que consiste em comporta-
mentos de territorialidade, a demarcação de um espaço, por exemplo, é uma necessidade 
inerente ao ser humano de assegurar seus direitos. Mas existe também a apropriação atra-
vés da identificação que remete aos “processos simbólicos, cognitivos, afetivos e interativos 
que transformam o espaço (extensão) em lugar reconhecível e pleno de significado para o 
sujeito ou grupo social” (Cavalcante & Elias, 2011, p. 66).
Através do exposto podemos identificar dois pontos de convergência com a atividade de 
design. Primeiramente, essa experiência vai além de conhecer lugares e pessoas, ela é uma 
forma de se mostrar as dificuldades e os problemas desses lugares e dessas pessoas. Por 
ser um exercício empírico, o designer se envolve de forma mais profunda e as ligações de 
contato que são estabelecidas podem ser tornar motivações para projetos de intervenção. 
Entre o que se conhece de uma cidade concebida e uma cidade vivenciada existem lacunas 
que outros métodos de reconhecimento não alcançam. Com isso, o design e o designer 
podem evoluir para uma prática projetual mais sistêmica, conforme exemplos a seguir.
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Calafate, projeto Coletivo Micrópolis

O Coletivo Micrópolis é um grupo de atuação, desde 2010, nas áreas da arquitetura e 
urbanismo, da pedagogia, de ação cultural e do design, norteados pela prática de trans-
formação do espaço urbano. Não possuem um financiamento público ou privado, mas 
através de parcerias com a prefeitura de Belo Horizonte, cidade residente, e com iniciativas 
privadas conseguem intervir com propostas artísticas e urbanísticas (objeto construído) 
em pequena escala, trabalhando sempre as particularidades e identidades locais que apon-
tem novas possibilidades de engajamento da comunidade e a transformação do espaço.
O projeto Calafate foi uma intervenção do grupo, ocorrida em 2014 com o objetivo de 
fomentar para a população local a apropriação individual e coletiva do espaço público, 
delineado por duas diretrizes norteadoras, a democratização do uso do bairro Calafate, 
Belo Horizonte, e a identidade urbana. Constatou-se um processo de afastamento da co-
munidade nos locais comuns, como as praças e as ruas. Atritos entre mobilidade, interati-
vidade, apropriação, vazios urbanos e outros usos demonstraram a necessidade de revisão 
dos métodos para a gestão pública do bairro.
É interessante ressaltar que essa necessidade é exposta e observada no documentário A Es-
cala Humana (2013), do arquiteto dinamarquês Jan Gehl, ao afirmar que “ninguém sabia 
que o jeito que construímos as cidades tinha influência no modo de vida das pessoas”. A 
referência da escala humana tornou-se um direcionamento para análise das potenciali-
dades de convivência, bem como os fatores isolantes da interação social urbana, com o 
objetivo de entender o planejamento urbano através das pessoas que utilizam a cidade. É 
uma abordagem empática de projeto.
O projeto fundamentado a partir de três processos coerentes com a prática projetual do 
design manteve um alinhamento sistêmico em suas fases: observação e adaptação ao local, 
convivência e proposta de intervenção, conforme exposição da equipe diante da estrutura 
do trabalho:

Nossa inserção no Calafate buscou exercitar, desde o início, meios de infiltra-
ção e envolvimento que permitissem uma visão otimista do território e, em vez 
de identificar mazelas a serem resolvidas, despertassem possibilidades a serem 
fomentadas. O diagnóstico foi substituído pelos mapeamentos processuais, e 
os questionários tendenciosos, por ocasiões banais que suscitam conversas. Es-
truturamos nossa metodologia de imersão no bairro em três momentos [...]. 
Eles não estão divididos cronologicamente, nem hierarquicamente, mas são 
simultâneos, de modo a possibilitar interferências entre si. O que os diferencia 
é o limiar entre o caráter investigativo e o propositivo. Isto é, são aplicados 
ora para nos informar, ora para ativar transformações no bairro. É claro que 
qualquer observação, por mais discreta que seja, constitui em si mesma um 
elemento transformador do espaço. Ao mesmo tempo, toda ação concreta traz 
algum aprendizado sobre o lugar (Micrópolis, 2014a).

Compreendemos, mesmo não explicitado pela equipe, que durante o processo investiga-
tivo houve o envolvimento com a experiência da alteridade e essa imersão como método 
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contrário aos questionários e entrevistas estruturadas buscou estabelecer um diálogo e 
uma narrativa detalhada da vivência urbana coletiva (Esquema 1).

Esquema 1 - Fases do projeto Calafate, Micrópolis.

As intervenções urbanas são direcionadas para uma experiência estética (num primeiro 
momento) com o propósito de estabelecer novas formas de perceber o cenário urbano e 
fomentar diferentes níveis de interação (físico, afetivo, emocional, cognitivo) com a cida-
de. Dessa forma, torna-se possível distanciar-se da objetividade funcional que envolve o 
cotidiano.
O Coletivo Micrópolis identificou no bairro Calafate quatro potenciais propostas de in-
tervenção para retomada das práticas realizadas na rua pelos moradores: cinema, escola, 
jornal e praça, explicitados no livro gerado após o trabalho desenvolvido no bairro. A 
decadência do uso da rua, dos espaços públicos do bairro pode ser explicada pelo fator 
insegurança. O grupo identificou que os residentes desenvolveram resistência quanto a 
importância da participação cidadã e do diálogo para a apropriação e gestão de hábitos, 
usos e consumos coletivos que fortalecem a sustentabilidade do espaço público.

Fonte: adaptado de Micrópolis, 2014b1.
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Quando a intervenção urbana é efetiva, ela retoma ou expressa valores de identidade local, 
resgate da memória e o sentimento de pertencimento ao local, responsável por criar vín-
culos do usuário com o local em que está inserido.

A sensação de “pertencimento” significa que precisamos nos sentir como per-
tencentes a tal lugar e ao mesmo tempo sentir que esse tal lugar nos pertence, 
e que assim acreditamos que podemos interferir e, mais do que tudo, que vale 
a pena interferir na rotina e nos rumos desse tal lugar (Amaral, 2006, Seção 
Pertencimento, para. 5).

De acordo com Elali e Medeiros (2011), o uso que se faz do espaço físico interfere nos 
comportamentos que ali ocorrem. Em consequência, tal uso pode influenciar as respostas 
emocionais. As referências culturais e individuais que os indivíduos acumulam cotidiana-
mente são frequentemente associadas com o meio de convivência, diante das diferentes 
situações em que se encontram. As características do ambiente físico propiciam o envol-
vimento social cotidiano. Essa relação ao conectar cognitiva e afetivamente pessoas e am-
bientes, auxilia na definição da identidade pessoal e comunitária.

Design, informação e sociabilidade

As imagens publicitárias na cidade são formas efêmeras que impactam a vivência dos 
cidadãos e através da propagação do consumo fomentam a inserção social segregativa. 
Para muitos indivíduos a experiência de habitar o espaço urbano é um exercício de visi-
bilidades e invisibilidades. Forças comerciais desempenham o objetivo de tornar visível e 
selecionado o que é interessante consumir em detrimento de permanecer invisível o que 
não se caracteriza potencialmente consumível. Essa orientação comercial modifica os sen-
tidos de pertencimento dos indivíduos, na medida em que delimita as condições de uso e 
acesso e deforma o sentido do espaço público.
Silva (2000) aponta que as forças de poder fomentam o acesso privilegiado dos grupos 
sociais através da afirmação da identidade em detrimento do que é diferente. Assim, o 
poder dita as diferenças que culminam em processos de inclusão e exclusão, visibilidade 
e invisibilidade. As diferenças classificam e normalizam os indivíduos. O consumo dos 
lugares na cidade evidenciam o poder e os acessos privilegiados. A característica pública 
de um espaço não abrange a possibilidade de uso democrático.
O mobiliário urbano também pode ser entendido como um elemento de segregação. Todo 
mobiliário urbano para fins públicos tem essencialmente a função democrática de uso e 
acesso. Mas a prática cotidiana traduz a configuração das identidades manifestadas pelas 
relações de igualdade e diferença. Ou seja, a função do objeto se espelha no contexto em 
que está inserido. Desde 2015, a cidade de Belo Horizonte vem implantando as varandas 
urbanas ao lado da calçada de bairros de classe média à alta. O mobiliário ocupa a vaga de 
dois carros, instalado e mantido por comerciantes e de livre acesso aos transeuntes, sem 
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ligação direta com os estabelecimentos. A proposta com viés de uso público visa potencia-
lizar os pontos de encontro e os momentos de descanso e lazer.
Manifestações mais democráticas através do objeto podem ser percebidas no projeto da 
plataforma modular do escritório de arquitetura italiano - Piuarch – desenvolvido para 
a cidade de São Paulo. Foi instalado no espaço externo do Circuito CEU na favela de 
Paraisópolis. Constituído por módulos, que o torna versátil aos usos, além de envolver as 
pessoas no processo de valorização do espaço e o sentido da coletividade.

Figura 2. Varanda urbana em Belo Horizonte. Fonte: https://www.soubh.com.br/noticias/viva-bem/
parklets-bh

Figura 3. Espaço, mobiliário versátil e modular do escritório Piuarch. Fonte: https://www.piuarch.it/
en/projects/espaco
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No que tange a qualificação do mobiliário urbano para fins democráticos Brandão (2002 
como citado em Paiva, 2012, p. 68) classifica os atributos de avaliação para o uso apro-
priado do objeto. Categorizamos esses atributos por afinidades, onde os conceitos são 
complementares e dialogam na definição da qualidade do objeto proposto para o uso 
diversificado, integrado e responsável no espaço público urbano. Os conceitos que ora se 
complementam, ora se opõem formatam a complexidade atribuída a funcionalidade do 
mobiliário urbano.

Esquema 2 - Atributos de uso do objeto.

Fonte: adaptado de Paiva (2002) pelos autores, 2019.

De acordo com o autor, o primeiro grupo refere-se ao alinhamento das características 
locais e contextuais do ambiente de inserção do objeto, podendo elas serem históricas, 
materiais, naturais e culturais, de tal forma que a compreensão função-forma aconteça 
de maneira rápida, clara e identificável ao lugar. Ao mesmo tempo, é necessário haver as 
características do segundo grupo, que retrata a importância das conexões entre objeto – 
lugar – usuário. Legíveis e acessíveis, conexão do objeto com o lugar, mas permitindo a 
diversidade de usos e pessoas são caminhos possíveis, porém complexos. O autor expõe 
que através da coesão social é possível amenizar e eliminar a marginalização e restrição 
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social. Para enfatizar esses elementos é importante tangibilizar a segurança, o conforto e a 
sustentabilidade, conforme exposto no terceiro grupo, de acordo com potencialidade físi-
cas que caracterizam a função-forma, qualidade dos materiais adequada às características 
ambientais, conservação e intensidade de uso.

Borrachalioteca Sobre Rodas (B.S.R.), projeto do grupo de pesquisa Design 
e Representações Sociais

O projeto Borrachalioteca Sobre Rodas (B.S.R.) foi desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa 
Design e Representações Sociais da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), 
financiado pelo CNPq. O projeto objetivou criar uma ferramenta que possibilitasse a in-
serção à leitura a partir da criação de um veículo que permitisse o deslocamento das ações 
Borrachalioteca na cidade de Sabará, um projeto misto de borracharia e biblioteca que 
atende as camadas mais populares emprestando livros e promovendo ações culturais.
A Borrachalioteca foi o objeto de pesquisa para exemplificar como a cultura e os valores 
da comunidade trazem identidade ao ambiente, como o design pode auxiliar na identifi-
cação da identidade local reforçando-a e criando um senso de pertencimento e orgulho 
nos seus usuários.

Na contemporaneidade o design tem configuração diversa, com inúmeras pos-
sibilidades de relações e associações. É uma grande rede, um tecido entrelaçado 
e articulado, repleto de significações resultantes do entrelaçamento e articu-
lação de signos que geram linguagens diferenciadas. Essa grande rede flexível 
atua na esfera da informação, comunicação e conhecimento, tem como foco 
central o homem, as dinâmicas e produções culturais que o envolvem (Moura, 
2011, p. 89).

O projeto “Borrachalioteca” criado por Marco Túlio Damascena, começou sem maiores 
pretensões há, aproximadamente, 18 anos, na cidade de Sabará, Minas Gerais, Brasil. Do 
lado da borracharia do seu pai, o espaço foi aos poucos tomando forma, e dessa união se 
deu a origem do nome – borracharia com biblioteca, que, desde o seu surgimento denota-
va a intenção do criador em formar mais leitores e proporcionar acesso aos livros de uma 
forma descontraída e despretensiosa.
No ano de 2014 a proposta era abrir vários cursos de envolvimento com a comunidade 
e fora dela. Cursos de palhaço, de teatro com dança, canto e recitar poemas. A Borracha-
lioteca participava com o “Arautos da Poesia”, grupo de jovens frequentadores do espaço, 
de apresentações recitando poemas em várias cidades de Minas Gerais, com o objetivo de 
levar a leitura e o encanto de se recitar poesias e prosas, incentivando jovens e adultos à 
participação cultural. No entanto, o deslocamento de materiais para as atividades era feito 
de maneira precária, assim como o palco para suas apresentações.
Assim, a B.S.R. foi concebida para auxiliar o projeto da Borrachalioteca a se locomover 
pelas diversas cidades no entorno de Sabará e região. Foi projetada para ser acoplada ao 
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veículo automotivo de forma simples e eficaz. O conceito da B.S.R. é baseado na cultura 
cigana, inclusive na forma da carenagem, com o teto em semicírculo (abaulado). Seu dese-
nho aponta como asas abertas nas laterais que insinuam o voo para o conhecimento atra-
vés da leitura. Seu material em chapa de aço carbono e estrutura em metalon configuram-
no como resistente a chuva e intempéries. Possui as prateleiras de MDF com revestimento 
melamínico. As prateleiras foram projetadas para transportar os livros da Borrachalioteca 
e no espaço interno para transportar outros objetos como cadeiras e pufes, convidando as 
pessoas a se sentarem para ler um livro ou um cordel. O projeto do produto conta com a 
autoria do designer Anderson A. Horta e o projeto gráfico do designer Sérgio L. da Silva.

Figura 4 (acima). Borrachalioteca Sobre Rodas (protótipo). Fonte: HORTA, 2015. 
Figura 5 (centro). Borrachalioteca Sobre Rodas (protótipo gráfico). Fonte: HORTA, 
2015. Figura 6 (baixa). Borrachalioteca Sobre Rodas. Fonte: HORTA, 2015.
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A Borrachalioteca Sobre Rodas obteve êxito em sua inauguração em dezembro de 2015 
no Festival de Jabuticaba de Sabará.. Desde então a B.S.R. tem sido levada para várias 
comunidades periféricas da cidade de Sabará e fora dela. A possibilidade de deslocamento 
dos livros e materiais proporciona momentos de leitura ao ar livre, com apresentações do 
grupo de poesia e doações de livros, levando os hábitos de leitura e promovendo entrete-
nimento sociocultural a regiões distantes da sede física. Assim, com este projeto, o design 
pode e deve cruzar as fronteiras dos objetivos puramente comerciais, voltando-se para 
práticas de apoio social, como acontece com a BSR.

Figura 7. Borrachalioteca Sobre Rodas. Fonte: Lins, 2015.

O projeto conseguiu atingir a demanda na facilidade do transporte dos livros até os even-
tos bem como a exposição e o convite para a comunidade. “O que temos aqui são pessoas 
que gostam de ler e se sentem à vontade com esse momento. Muita gente diz que brasileiro 
não gosta de ler e aqui vemos que isso não é verdade. Aqui está cheio de gente o dia todo.” 
Diz Luciane, uma das organizadoras da Borrachalioteca. Dessa forma, vê-se a necessidade 
de mais projetos e eventos que fomentem cada vez mais iniciativas como estas, que pos-
sam envolver toda a comunidade no intuito de valorização dos hábitos culturais, propi-
ciando uma sociedade mais crítica e engajada.
A conexão entre pesquisa e execução de um produto palpável que beneficia a melhoria 
da qualidade de vida das pessoas, comprova que o design pode e deve ser um agente de 
transformação social, trazendo impactos positivos promovendo a cidadania.
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Considerações finais

Fomentar espaços democráticos não é tarefa fácil para o design e as áreas transversais 
– Arquitetura e Urbanismo, Gestão Pública, Geografia, Ciências Sociais e afins. Como 
em qualquer ambiente de gerenciamento, o espaço público urbano também precisa de 
diagnósticos que apontem as oportunidades e as ameaças, as forças e as fraquezas, no que 
tange ao exercício democrático do convívio social. Muito se fala dos limites da atuação do 
Design, e nesse meio crescem também os diálogos e conexões com o planejamento urbano 
e a humanização da cidade.
O planejamento tradicional da cidade, atrelado aos paradigmas socioculturais e compor-
tamentais vigentes na sociedade contemporânea, promove a desigualdade social quanto 
ao acesso e uso desses espaços. Este trabalho pretendeu investigar a contribuição do de-
sign, como agente transformador, na ênfase das potencialidades materiais do espaço pú-
blico urbano para afirmar o direito à cidade. Entende-se que a construção do movimento 
de apropriação urbana converge com práticas de design, a qual se apoia num pensamento 
humanista capaz de tangibilizar linguagens e identidades locais.
O Design como ferramenta ou instrumento para promover a integração do indivíduo em 
seu meio social, é um fenômeno de linguagem, uma vez que através da comunicação e 
informação acessível pode influenciar comportamentos e suscitar novos significados para 
o espaço urbano. A partir de referências globais e ações a nível local, de forma a trabalhar 
a valorização da identidade e cultura de cada lugar, opondo-se às políticas públicas que 
neutralizam a vivência urbana. É uma abordagem voltada para a cidade real, e não para a 
cidade ideal fomentada por um processo de espetacularização urbana, através de projetos 
de assepsia urbana, gentrificação, vigilância e controle urbano. Dialoga, portanto, com as 
rupturas do cotidiano, perturbando a rotina, modificando a usabilidade e o consumo no 
espaço urbano com foco na sustentabilidade social da cidade.
Espera-se com o presente trabalho incitar a reflexão dos atuais paradigmas socioculturais 
e comportamentais que colaboram para a segregação no convívio do espaço público urba-
no; dos atuais diálogos sobre o planejamento urbano e a humanização da cidade; quanto 
à afirmação do direito à cidade, impulsionando assim, a continuidade do estudo do tema 
na área do design.
Cabe aqui ressaltar que, mesmo com a relevância do papel do design para a problemática 
urbana atual, percebe-se pouco aprofundamento teórico e capacitação dos profissionais 
que abordam a temática do Design e Cidadania. É um campo novo de atuação do desig-
ner, sobretudo no Brasil, e, portanto, seu estudo necessita ser ampliado, considerando a 
tendência de crescimento em pesquisas sobre o futuro e a transformação das cidades.
Este artigo teve o apoio da FAPEMIG, CAPES e CNPq.

Notas

1. Calafate, Coletivo Micrópolis. Trabalho de Conclusão de Curso de Belisa Murta, Felipe 
Carnevalli, Marcela Rosenburg, Matheus Lira e Vítor Lagoeiro, sob a orientação de Adria-



Cuaderno 121  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 185-203  ISSN 1668-0227 201

Horta | Santana Lins Cerqueira | Fernandes Batista | da Conceição Ribeiro Design cidadão (...)

no Mattos, Ana Paula Baltazar, Natasha Rena, Roberto Andrés e Wellington Cançado. Es-
cola de Arquitetura UFMG. Belo Horizonte, 2014.
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Resumen: La participación ciudadana en el espacio público urbano puede ser explotada 
por la actividad del diseño, contraponiéndose a la manipulación de fuerzas dominantes 
que modelan la usabilidad de las ciudades y crean patrones segregados. Los diseñadores, 
conscientes de su responsabilidad social ya través de una visión humanista, modifican el 
arreglo espacial y el sentimiento de pertenencia de los individuos, es decir, objetos, men-
sajes, sistemas y experiencias se configuran como potencializadores de la dinámica del 
cotidiano urbano y de la afirmación del derecho la ciudad. El presente artículo explora 
el concepto experiencia de la alteridad como un camino o inspiración que intercede a las 
prácticas de diseño, siendo estas prácticas explotadas en este trabajo por la actuación del 
Colectivo Micrópolis, en proyecto de intervención en el barrio Calafate, Belo Horizonte, 
Brasil, en el breve análisis del presente, el impacto de las instalaciones de balcones urbanos 
en las calles y aceras de la ciudad, en el que se describen atributos dirigidos al uso de mo-
biliario inclusivo y descripción de diseño de diseño, titulado Borrachalioteca Sobre Rodas 
(BSR), divulgado e implementado para la comunidad de Sabará, Brasil. La intención de 
este trabajo es incitar a la reflexión de los actuales diálogos sobre la vivencia y la humani-
zación de la ciudad.

Palabras clave: diseño - espacio urbano - derecho a la ciudad - experiencia - intervenciones.

Abstract: Citizen participation in urban public space can be exploited by design activity, 
counteracting the manipulation of dominant forces that model city usability and create 
segregation patterns. Designers, conscious of their social responsibility and through a hu-
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manistic vision, modify the spatial arrangement and the sense of belonging of the individ-
uals, that is, objects, messages, systems and experiences are configured as potentialists of 
the dynamics of urban everyday life and the affirmation of the right the city. The present 
article explores the concept of alterity as a path or inspiration that intercedes the design 
practices, being these practices explored in this work by the action of the Micrópolis Col-
lective, in an intervention project in the Calafate neighborhood, Belo Horizonte, Brazil, 
in the brief analysis of the impact of urban balconies on the streets and sidewalks of the 
city, which describes attributes directed to the use of inclusive furniture and description of 
design project, called Borrachalioteca Sobre Rodas (BSR), published and implemented for 
the community of Sabará, Brazil. The purpose of this work is to stimulate the reflection of 
the current dialogues about the experience and the humanization of the city.

Keywords: design - urban space - right to the city - experience - interventions.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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gráfica | Andrea Szulc: Encuentros y desencuentros en el diseño e implementación de un 
Programa de Educación Intercultural Bilingüe en la provincia del Neuquén, Argentina. Una 
mirada antropológica | Valeria Lucia Saponara Spinetta: El aporte de los/las músicos/as 
locales en el diseño de políticas culturales en el Partido de Avellaneda (2017-2018) | Romina 
Sánchez Salinas: Las políticas culturales y su rol en la definición de elementos identitarios 
en organizaciones comunitarias: el caso de Chacras para Todos en la provincia de Mendoza 
(Argentina) | Bárbara Guerschman: Que la ropa sea distinta a lo que veo todos los días. 
La clasificación cultural de la indumentaria en las compras || Tesis recomendada para su 
publicación. Aylen Medina Robalino: Indumentaria e identidad: análisis de la vestimenta 
de la mujer indígena desde el Diseño. El caso del pueblo chibuleo (Tungurahua, Ecuador 
1990-2016). (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 116. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Escenarios 
difusos. Prácticas de diseño y tendencias || F. Knop y A. García de la Cárcova: Prólogo 
| E. Retamozo, R. Canetti y G. Bengoa: Diseño Experto y Diseño Difuso | J. A. Bazoberri: 
Desarrollo endógeno, Innovación y Diseño centrado en el usuario | M. Gonzalez Insua, E. 
Battista y S. H. Justianovich: Diseño para la Sustentabilidad y Sistema Producto Servicio 
Sustentable | M. C. Monacchi: Fronteras flexibles del diseño | C. E. Ruppel y M. J. Borlandelli: 
Diseño e innovación en el interior de unidades productivas textiles | E. Retamozo, G. 
Clinckspoor y C. Panzone: Bases y fundamentos para la detección de usuarios tipificados 
en el Diseño de Comportamiento sostenible del consumidor | H. O. Morales Calderón: La 
historia y el Diseño Industrial en la Universidad Rafael Landívar | G. C. Escobar Guillén: 
Teorías del saber y el hacer de la enseñanza del diseño industrial en Guatemala | M. R. 
Alfaro Maselli: Resiliencia en la Enseñanza del Diseño | A. F. Cano Bocaletti: Experiencia 
de artesano, formación de diseñador, oportunidades de una pandemia | D. R. Ruyán López: 
La transformación de los símbolos y significados de los patrones de diseño y los sistemas de 
producción de indumentaria de la mujer indígena en Guatemala | E. M. Moreno Velásquez y 
K. R. Mayén López: Tiempos de crisis: la brecha como oportunidad de diseño | A. M. Alonso 
Ramírez: Diseño colaborativo en la sostenibilidad de los edificios | M. Corado López, C. 
Paiz Paz y A. García Valdez: Repensar el trabajo multidisciplinar en el diseño de un objeto 
arquitectónico | S. Caprio: PolisMaker | A. Neumarkt: El objeto de planchar | J. M. Aguirre, 
M. Bazán, G. Castro y E. Goldes: Complejidad e Incertidumbre: alternativas didácticas en 
prospectiva. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 115. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño, la 
materialidad y la economía circular || Roberto Céspedes: Prólogo | Leandro Gejnbein 
y Rejane Spitz: De la Bauhaus a la Materia Activa: deconstrucción y reconstrucción del 
Diseño en 100 años de historia | Ana Cravino: Diseño: Del verbo al adverbio | Jimena 
Alarcón, Flaviano Celaschi y Manuela Celi: Diseño de materiales: del Basic design al 
Material Driven Design | Sergio Donoso y Andrea Wechsler: Los materiales bio basados 
y el paradigma desarrollista latinoamericano: perspectivas desde el Diseño industrial | 
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Manuel Lecuona López: Materia y articio en las tecnologías de impresión digital inkjet 
sobre madera | Leandro A. Viltard: Foco en la Experiencia del Cliente. Qué, por qué y cómo 
de este paradigma estratégico y organizacional, con un epílogo sobre la economía circular | 
Ariel Marcelo Katz: Emprender en negocios de la economía circular: el caso BYOS | Marco 
Vinicio Ferruzca Navarro, Sergio Dávila Urrutia: Economía distribuida en la Enseñanza 
del Diseño | Jorge Lino Alves, Claudia Alquezar Facca, Adriana Patrícia Fernandes, 
Bárbara Rangel, Ana Mae Barbosa: Interdisciplinariedad entre diseño e ingeniería: Nuevas 
competencias en la docencia de proyectos para la innovación circular. (2020/2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 114. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El legado 
de la Bauhaus. Derivas latinoamericanas || Roberto Céspedes: Introducción | Ana 
Cravino: La Bauhaus: Hacia la consolidación de un empirismo lógico | Jorge Pokropek: 
La Bauhaus en el origen de los principios pedagógicos para una proyectualidad poética 
| Laura Alemán: ELEMENTAL ni metafísica ni ornamento (1928-1930) | Silvia Zeas 
Carrillo: Los procesos creativos de Anni Albers, diseñadora textil de la Escuela Bauhaus 
| Genoveva Malo: Resonancias de Bauhaus en Latinoamérica y el caso de la Escuela de 
Diseño en Cuenca, Ecuador Entre similitudes y diferencias, ¿una Bauhaus latinoamericana? 
| Fernanda M. Aguirre Bermeo: Bauhaus en perspectiva: la evolución y persistencia de una 
idea. Una mirada al espacio doméstico moderno | Giovanny Delgado B.: La Bauhaus y la 
diversidad ideológica. Bases de la disciplina del diseño y la importante influencia para el 
desarrollo académico del Diseño Contemporáneo | Guillermo Bengoa: Bauhaus, juguetes 
y miradas lúdicas. Un camino distinto | Inés Moisset: Los silencios de la historia: mujeres 
en la Bauhaus || Tesis de Doctorado en Diseño UP recomendada para su publicación. 
Flavio Bevilacqua: La operación de diseño y fabricación digital a la luz de la teoría de la 
individuación. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 113. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Imagen e 
identidad política en América Latina || M. Dagatti, P. C. López-López y M. Mendoza: 
Prólogo | P. C. López-López, P. Castro Martínez y P. Oñate: Agenda melding y teorías de la 
comunicación: la construcción de la imagen de los actores políticos en las redes sociales | P. 
Chavero: De la disputa a la colaboración mediático-política en Ecuador. Análisis comparado 
de los frames mediáticos en las protestas de 2015 y 2019 | M. P. Onofrio: Escenificación y 
legitimación en los festejos patrios. Reflexiones en torno a los Bicentenarios en Argentina | V. 
Giordano: Derechas, comunicación política y debates presidenciales televisados en América 
Latina en el ascenso del neoliberalismo | C. V. Franco Häntzsch: Dos miradas, dos ausencias. 
Estrategia y discurso en torno a la inasistencia de Daniel Scioli y Jair Bolsonaro a los Debates 
Presidenciales Televisados | A. Goldentul y E. Saferstein: Los jóvenes lectores de la derecha 
argentina. Un acercamiento etnográfico a los seguidores de Agustín Laje y Nicolás Márquez | 
M. Dagatti: A las puertas de la Casa Rosada. La construcción del mundo imaginal kirchnerista 
(2003-2019) | A. Aymá: Imagen, política y género. Los retratos de Cristina Fernández y 
Mauricio Macri en las tapas de Noticias | A. Slimovich: Instagram y política. Mediatización y 
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circulación en los perfiles de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri | J. Grassetti: 
El discurso político de Nayib Bukele en Twitter | F. Musto Crucci: El ingreso de políticos 
outsiders a la partidocracia uruguaya | M. Mendoza: “Bienvenidos al cambio”: la construcción 
de la imagen política de Sebastián Piñera (2009) y Pedro Pablo Kuczynski (2016) | V. Morales 
Castro: El uribismo y la forma de hacer política en Colombia: Discursos e imagen política | 
A. B. Mercado y E. A. Scargiali: Las derechas hechas meme en Argentina y Brasil (2015-2019): 
un análisis sobre los contenidos de humor político en el contexto de gobiernos conservadores. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 112. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Migración 
y Diseño || M. Veneziani: Prólogo. Migración y Diseño | M. Veneziani: Entre el viaje y la 
identidad. Pertenencias. Narraciones textiles de mujeres migrantes en el Hemisferio Sur | 
V. Martínez Azaro: Identidades que florecen a través de procesos sustentables | F. Forero: 
ALACINC y la construcción de la identidad latinoamericana en Nueva Zelanda: Un 
ejercicio de descolonización | C. Tolosa: Construyendo pertenencia puntada a puntada: 
Migrantes latinoamericanas en Nueva Zelanda | D. Albarrán González: Tejiendo el Buen 
Vivir para la (re)conexión con la herencia cultural a través de la práctica textil | A. Lázaro: 
Una mirada desde la moda | M. Buey Fernández: Mathienzo. El punto justo entre la 
novedad y la tradición | G. Girod, A. García de la Cárcova e I. Petrocchi: Migraciones en 
el diseño de mobiliario con perspectiva histórica. Antigüedad hasta el siglo dieciocho | M. 
Benítez: Miradas locales y globales en la construcción de los barrios migrantes coreanos 
en Latinoamérica. Los casos de Baek-ku en Buenos Aires y Korea Town en Guatemala || F. 
Luna: Prólogo. La experiencia “Pertenencias” | X. Eliçabe: Discursos de la resistencia. La 
enunciación a través de la producción textil artesanal de mujeres migrantes | M. Barretto 
y M. Bialogorski: Artesanas migrantes, saberes ancestrales y una experiencia en el Museo 
de Arte Popular José Hernández (MAP) | R. Amarilla: Prácticas del Trabajo Colaborativo 
con artesanos y artesanas migrantes | A. M., María C. Guarás y P. Sartor: Habitus y apertura 
tecnológica mediante la inclusión de blockchain en las comunidades originarias de artesanos 
de los Andes | M. Contreras: Nous sommes… (Somos). Proyecto de Mediación Cultural, 
2016-2017. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 111. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Aproximaciones. 
Nuevos enfoques en los game studies locales || María Luján Oulton y Diego Maté: 
Prólogo | Durgan A. Nallar, Sofía B. Alamo, Valeria Drelichman y Facundo Colantonio: 
Nuevos puzzles narrativos: relaciones entre transmedia y game design | Romina P. Gala: 
Un acercamiento posible a la creación de videojuegos políticos en Buenos Aires | María 
Florencia Ibañez: Programando mundos. Rebelión y homenaje a los videojuegos en 
Wreck-it Ralph | Monica Jacobo: La objetualidad entre los videojuegos y el arte. Controles 
alternativos e instalaciones | Maria Julieta Lombardelli, Diego Torres y Alejandro 
Fernandez: Motivando la construcción de conocimiento colectivo a través del juego: un 
análisis de caso implementando medios físicos | Diego Maté: Juegos terribles: dificultad 
y nuevos excesos lúdicos | Ramiro Moscardi: Los efectos positivos de jugar videojuegos 
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y su aplicación en entornos no lúdicos | Luis Rossi: Un análisis de los videojuegos como 
agenciamientos | Martín M. Vizzotti: De Tolkien al LitRPG: MMORPGS y transmediación. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 110. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Creatividad, 
emoción y espacio. Sandra Navarrete: Prólogo. Creatividad, emoción y espacio // Primera 
Parte. 1. La cuestión sensorial en las experiencias pedagógicas de diseño | Andrés Gustavo 
Asarchuk y María Macarena Fernández Rabadán: De la representación a los hallazgos | 
Peggy McDonough y Julio Bermúdez: Abstracción, Transformación, e Inspiración | Sergio 
Donoso y Mitzi Vielma: Imágenes y palabras afectivas para estimular la imaginación: un 
caso en la didáctica proyectual | Beatriz Eugenia Ojeda y María Jimena Escoriaza Nasazzi: 
Conversaciones acerca del espacio | Esther Giani: La belleza como valor emocional en el 
espacio cultural | Gabriel Leonardo Medina: Secuencias didácticas en la dimensión del 
espacio: prototipando mapas gráfico-espaciales | Inés Tonelli: Exploraciones en el campo 
de la investigación proyectual fenomenológica | Pablo Bianchi La fenomenología de la 
percepción como estrategia de enseñanza-aprendizaje del proceso proyectual en arquitectura 
// 2. Experiencias proyectuales de integración artística, técnica y/o expresiva | Sebastián 
Serrani y Jimena Escoriaza: Hacia una arquitectura análoga de la música // 3. Reflexiones 
teóricas y metodológicas sobre creatividad, emoción y espacio | Luis Álvarez Falcón: 
Fenomenología del diseño: la reproducibilidad y el diseño de las imágenes, de los espacios, 
de los tiempos y de los afectos | Ana Beatriz Pereyra de Andrade, Ana Maria Rebello 
Magalhaes, Ariadne Franco Mathias, Lucas Furio Melara e Paula Rebello Magalhaes 
de Oliveira: Desenhando Memórias em Espaços Solidários: um registro de emoções no 
abrigo de idosos Vila Vicentina | Édgar Montaño Lozano: El juego consciente en el proceso 
del pensamiento creativo // Segunda Parte | Sandra Navarrete: Los espacios del silencio | 
Marcela Brkjljacic: Desde la crisis existencial a la sustancia de la arquitectura | Sebastián 
Serrani: El recorrido en la arquitectura y ciudad una aproximación desde la crítica y el relato. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 109. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Violencia 
física y simbólica. Algunas reflexiones desde el audiovisual y sus discursos || Zulema 
Marzorati y Mercedes Pombo: Prólogo // Eje 1: Modos de narrar el pasado: Lizel Tornay: 
Imágenes entre lo dicho y lo no dicho. Memorias difíciles y género | Cecilia Elizondo: Orejas 
de Burro: humillación, desprecio y vergüenza en el cine | Daniel J. Imfeld: La Forestal 
en clave fílmica. Un pasado que no termina de pasar | Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo: Violencia pública y privada en ROMA (Cuarón, México, 2019) // Eje 2: Genocidio 
y dictadura: María Elena Stella: Memoria, olvido y anamnesis en Nuremberg, Its lesson 
for today (Schulberg, 1948) | Lior Zylberman: Los victimarios en el cine documental. El 
díptico de Joshua Oppenheimer y la modalidad participativa | Marta Noemí Rosa Casale: 
Ultrajados, mal pagados y nominados: La violencia simbólica y física sobre los participantes 
de los reality shows | Mónica Gruber: Cómo denunciar cuando todos callan: los niños 
robados por el franquismo // Eje 3: Identidades e imaginarios: Leonardo Murolo y Natalia 
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Ader: La serie web como formato incisivo. Un análisis narrativo de Gorda | Néstor Daniel 
González: La violencia es noticia | María Valdez: ¿Qué Hago en Manila? | Victoria Álvarez: 
Entre lo personal y lo político. Un análisis de Migas de Pan | Alejandra F. Rodríguez y 
Rodolfo Caputto: Historia, identidad y violencia en la no ficción sobre pueblos originarios 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 108. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Editoras y 
autorías: las mujeres en el mundo editorial latinoamericano | Ivana Mihal, Ana Elisa 
Ribeiro y Daniela Szpilbarg: Introducción: “Editoras y autorías: las mujeres en el mundo 
editorial latinoamericano” | Lorrany Mota de Almeida e Paula Renata Melo Moreira: 
Literatura Juvenil de Mulheres Negras - Brasil, Século XXI | Daniela Páez: Las historietistas 
argentinas. Trayectorias, espacios y dinámicas de trabajo desde los ‘40 a la actualidad | Ana 
Elisa Ribeiro: Mulheres na edição: o caso de Tânia Diniz e o mural Mulheres Emergentes 
| María Belén Riveiro: Ada Korn editora: por una historia crítica del mundo editorial | 
Letícia Santana Gomes e Giani David Silva: Mulheres editoras independentes: Constanza 
Brunet (Argentina) Maria Mazarello (Brasil) e Paula Anacaona (França) e as projeções de 
si | Alejandra Torres Torres: “Mujeres editoras en el Uruguay contemporáneo: de Susana 
Soca (1906-1959) a Nancy Bacelo (1931-2007)” | Analía Gerbaudo e Ivana Tosti: Beatriz 
Sarlo y el campo editorial en Argentina | Gustavo Bombini: Disidencia, resistencia y 
reposicionamiento: la actividad editorial entre dictadura y democracia. Mujeres editoras | 
Maria do Rosário A. Pereira: Narrativa brasileira de autoria feminina contemporânea: breves 
apontamentos. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 107. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sostenibilidad 
y Protección del Diseño | Susy Inés Bello Knoll: Presentación | César José Galarza: 
Sostenibilidad y éxito empresarial | Agostina Coniglio y Constanza Connolly: El impacto 
social de los nuevos modelos de negocios | Susy Inés Bello Knoll: La asociatividad y la 
sostenibilidad | Natalia Sofía Tenaglia: ¿Qué tan ético es "vestir verde"? | María Belén 
Aliciardi: ¿Cómo enfrentar el Grennwashing de la Moda en el mundo y en Argentina? 
| Christian Vidal Beros: Diversidad e Inclusión en las Empresas de Moda | Juan José 
Rastrollo Suárez: El derecho al paisaje urbano en América Latina | Marta Rosalía Norese: 
La sostenibilidad cultural: El reconocimiento del tango como patrimonio de la humanidad 
| Brenda Salas Pasuy: La protección jurídica del diseño sostenible en Colombia | Fernando 
Carbajo Cascón: La protección de los diseños de moda en la Unión Europea (entre el 
diseño industrial y el derecho de autor) | Lucas Matías Lehtinen: Propiedad Intelectual y 
Sostenibilidad: La protección de los conocimientos tradicionales | Vanessa Jiménez Serranía: 
La Blockchain como medio de protección del diseño: “design blockchain by design”. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 106. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visiones del 
Diseño: Problematizar el Diseño para comprender su complejidad | D. V. Di Bella: 
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Prefacio Cuaderno 104 | D. V. Di Bella: Prólogo Cuaderno 104 | T. Irwin, G. Kossoff y C. 
Tonkinwise: Diseño para la transición: un marco educativo para avanzar en el estudio 
y diseño de transiciones sostenibles | T. Irwin, G. Kossoff y C. Tonkinwise: Diseño para 
la transición: la importancia de la vida cotidiana y los estilos de vida como un punto de 
influencia para las transiciones sostenibles | D. V. Di Bella: Visiones del Diseño: Problematizar 
el Diseño para comprender su complejidad. 4ºProyecto de la Línea de Investigación Nº4 
Diseño en Perspectiva (CMU-UP) | V. M. D´Ortenzio: Hiperconectados. La señalética y 
su impacto en los consensos sociales [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2019] | A. L. 
Vinlove: Cuerpos que importan. Reflexionando sobre el estado actual de la industria del 
denim y las problemáticas que contiene [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2019] | A. 
T. Estévez: La naturaleza es la solución | L. Lares: Metadiseño y Transdiciplina, enfoque 
para la transformación social y ambiental | J. Bazoberri y S. Stivale: Estrategias de diseño 
para motivar conductas sustentables | N. Mouchrek: Diseño participativo en procesos de 
exploración de carrera para estudiantes universitarios | Ch. Esteve Sendra, M. Martínez 
Torán y R. Moreno Cuesta: Craft your Future: diseñando desde la economía local, la artesanía 
y la tecnología. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 105. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tradición e 
innovación: desafíos del cambio curricular | Cecilia Mazzeo: Prólogo | Anabel Soraya 
Quelal Moncayo, Guillermo Sánchez Borrero y Xavier Fernando Jiménez Álvaro: La 
nueva enseñanza del Diseño Gráfico en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador | 
Anabel Soraya Quelal Moncayo, Guillermo Sánchez Borrero y Xavier Fernando Jiménez 
Álvaro: Aplicación del rediseño curricular en el segundo nivel de Diseño Gráfico de la PUCE 
| Cecilia Mazzeo: Tradición e innovación: desafíos del cambio curricular de la Carrera de 
Diseño Gráfico FADU UBA | Leandro Dalle: Propuestas curriculares futuribles para la 
materia Diseño Gráfico de la carrera de Diseño Gráfico en FADU UBA | Melba Cristina 
Marmolejo Cueva y Ladys Diana Vásquez Coisme: Diseño curricular desde el nuevo 
enfoque de las funciones del diseñador gráfico | Caridad González Maldonado: Propuesta 
curricular como estrategia de innovación educativa: carrera de Diseño de Productos de la 
PUCE Ecuador | Andrea Rivadeneira Cofre: Importancia y proceso de la enseñanza del 
Diseño de Información en el ámbito del Diseño Gráfico | Mariana Lozada: La enseñanza 
del Diseño mediante la intervención de la interdisciplina | Pablo Guzmán Paredes: La 
relación de la enseñanza del diseño entre el producto impreso y la selección del sistema de 
impresión y acabados adecuados | Amparo Álvarez Meythaler y Jaime Guzmán Martínez: 
Reflexiones sobre métodos de enseñanza y aprendizaje participativo en la cátedra de taller de 
diseño estratégico. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 104. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Desafíos 
del diseño: interdisciplinariedad y enseñanza. María Bernardita Brancoli y Alejandra 
Niedermaier: Prólogo // Eje: Enseñar diseño en un mundo cambiante: Florencia Aguilera 
y Felipe Arenas | Débora Irina Belmes | María Bernardita Brancoli | Úrsula Bravo y Erik 
Bohemia | Hernán Díaz Gálvez | Martha Gutiérrez Miranda | Denisse Lizama | Clarisa 
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Menteguiaga | Néstor Damián Ortega | Juan Manuel Pérez | Fernando Luis Rolando | 
Eduardo A. Russo | Francisco Zamorano Urrutia, Catalina Cortés Loyola y Mauricio 
Herrera Marín | Osvaldo Zorzano // Eje: Las fronteras del diseño y sus alcances al servicio 
de proyectos interdisciplinares: Enzo Anziani Ostornol | Paulina Contreras Correa y 
Hernán Díaz Gálvez | Rodrigo Gajardo y Tamara Vicencio | María Valeria Frindt Garretón 
| Martina Fornés | Ariel Marcelo Katz | Sofía Martínez Larraín y Lía Valenzuela Echenique 
| Milagros de Ugarte y María Bernardita Brancoli | María José Williamson. (2020/2021). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 103. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Programa de 
Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación [Catálogo de Investigaciones. 
2ª Edición. Ciclo 2016-2019). Investigaciones (resúmenes) organizados por categoría 
y por fecha. a) Proyectos Áulicos | b) Proyectos de Exploración de Agenda Profesional 
| c) Investigaciones Disciplinares. Selección de Investigaciones completas organizadas 
por Ejes Temáticos: Eje Enseñanza del Diseño: Ariana Bekerman: Los diseñadores del 
mañana: Contenidos y herramientas para los alumnos de diseño de interiores de hoy frente 
a los trabajos que desarrollarán a partir del 2025 | Gabriela Sagristani: Transposiciones y 
mediaciones para el uso del cine en la enseñanza del diseño // Eje Mundos Visuales: Valeria 
Stefanini: El autorretrato en la fotografía contemporánea | Eleonora Vallazza: El cine infantil 
argentino. Reflexiones acerca de la historia y tendencias del cine infantil argentino // Eje 
Patrimonio Cultural: Andrea Marrazzi: La dramaturgia de Leónidas Barletta. Análisis sobre 
Odio y La edad del trapo | Marcelo Adrián Torres: Modelos, Diseño y Gestión del patrimonio 
cultural. Reflexión discursiva y líneas de acción entre los años 2006 y 2017, en Argentina. 
(2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 102, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y diseño: 
discursos de la identidad cultural en América Latina. Natalia Aguerre y Cynthia L. 
Hurtado Espinosa: Prólogo | Mariana N. Campos Barragán, Cynthia L. Hurtado Espinosa 
y Miguel A. Casillas López: La identidad de los equipos de fútbol mexicanos a través de 
sus identificadores gráficos y su influencia en la cultura mexicana | Adrián A. Cisneros 
Hernández, Marcela del R. Ramírez Mercado y Juan E. A. Olivares Gallo: La identidad en 
el turismo religioso de San Juan de los Lagos | Verónica Durán Alfaro, Jorge A. González 
Arce y Claudia Mercado Peña: La identidad como eje integrador de una marca ciudad | 
Eduardo Galindo Flores, Mónica González Castañeda y Daniel Rodríguez Medina: La 
gráfica popular, un referente de la identidad del diseño gráfico mexicano | Patricia C. 
Galletti: El flamenco en los Gitanos Calé: apuntes para una investigación sobre la innovación 
y la inclusión socioculturales desde la antropología y el diseño | Amalia García Hernández, 
Irma L. Gutiérrez Cruz y Eva G. Osuna Ruiz: El alcance de la gastronomía mexicana en otras 
fronteras a través del diseño gráfico por el medio de la Web | Alejandra Guardia Manzur: 
A través del ojo colonial. Discursos visuales de la mujer indígena boliviana | José A. Luna 
Abundis, Noé G. Menchaca de Alba y Marco P. Vázquez Nuño: La implementación del 
Video en proyectos de Diseño de Identidad Corporativa | Daniela Nava Le Favi: La práctica 
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de vestir a la Mamita: legitimidades, identidades y arte popular en el caso de la Virgen de 
Urkupiña en la ciudad de Salta-Argentina | Kléver R. Samaniego Pesantez: Los macaneros 
y el diseño comunicacional de su organización | Agustín Tonatihu Hernández Salazar 
y María E. Pérez Cortés: El arte wixárika: un lenguaje visual para la defensa de su cultura 
| Leonardo Mora Lomelí, Gabriel Orozco-Grover y Aurea Santoyo Mercado: Hecho en 
México para ojos extranjeros: uso y menosprecio de referentes identitarios nacionales en el 
diseño de productos de consumo. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 101, 
diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La moda en 
su laberinto. Patricia M. Doria: Introducción. Interrogantes y respuestas de la Moda en la 
hipermodernidad // Mirada 1. Moda y Sociedad. María Belén López Rizzo: Masculinidad 
y Moda: el Dandismo en Argentina | Jesica Tidele: Moda y feminismo: la vestimenta como 
símbolo de protesta | María Valeria Tuozzo: Hipermoda, la moda rizoma | Yamila L. 
Moreira Bravo: La simbología del traje sastre femenino y el discurso de emancipación 
femenina | Jorge Castro: La Industria Textil y de la Moda, Responsabilidad Social y la 
Agenda 2030 // Mirada 2. Moda y Cultura. Sara Peisajovich: Desfile de moda: arte y 
perfomance | Lorena Pérez: Observar y consumir moda. Nuevas formas de comunicación 
digital | Gabriela Gómez del Río: Los cibergéneros especializados: análisis sobre la 
modalidad de gestión de contenidos en weblogs independientes de moda | Patricia Cecilia 
Galletti: Prolijidad y corrección. Vectores de normalización y socialización interclase para 
el cuidado del cliente de elite en una marca comercial porteña de lujo tradicional | Cecilia 
Gómez García: Conservación preventiva de colecciones de vestuario escénico. Colección de 
vestuario compañía de danza española Ángel Pericet | Cecilia Turnes: Moda y Vestuario: 
universos paralelos con infinitas posibilidades de encuentro | Florencia Insausti: Moda, 
publicidad y derecho | Pamela Echeverría: Proteger las creaciones en el mundo de la 
moda | Constanza Soledad Rudi: Emprender en el Mundo de la Moda // Mirada 3. 
Moda e Innovación. María Laura Spina: La nueva trama de Burberry | Valeria Scalisse: 
Transgresión y glamour, las portadas de la moda. Un análisis de la pasarela/vidriera de 
papel | Pablo Andrés Tesoriere: Fashion film: tendencia mundial en comunicación | 
Yanina M. Moscoso Barcia: Cosmovisión textil actual | María Mihanovich: Slow fashion 
en tiempos de redes sociales | Paola Medina Matteazzi: Tecnología 3D en el calzado. 
Artesanato y tradición. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 100, noviembre. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Gestión del Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 6ª Edición. Ciclo 
2016-2017]. Resúmenes de Tesis: Viteri Chávez, Andrea Estefanía | Etse, Melanie  | Cantor 
Rodríguez, Diana | Gutiérrez Ferreira, Carolina | González Manzano, Juan Diego | Gelvez 
Ardila, Johanna | David López, Kelly Dayana | Pontoriero, Andrea | Abril Lucero, Diana 
Carolina | Doria, Patricia | Chávez Moreno, Roger | Garrido Mantilla, Daniel Alejandro | 
Trocha Sánchez, Paola Marcela | Lozada Calle, Silvia | Garcés Torres, Ana Carolina | Cueva 
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Abad, Pedro | Pizarro Pérez, Lilyan | Vásconez Duchicela, Paola | Estrella Eldredge, Karla 
Elizabeth | Castrillón Ramírez, David. Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo 
[Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2017-2018]. Resúmenes de Tesis: Compte Guerrero, 
Florencio | Arévalo Ortiz, Roberto Paolo | Calvache Cabrera, Danilo | Torres, Marcelo 
Adrián | Lozano Castro, Rebeca Isadora. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
99, octubre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Game studies; 
el campo actual de los videojuegos en Latinoamérica. Luján Oulton: Prólogo | Diego 
Maté: Game studies: apuntes para un estado de la cuestión | Federico Alvarez Igarzábal: 
En el laberinto del tiempo. El videojuego y la evolución de la narrativa | Luciana Cacik: 
Relaciones y grados de dependencia entre la música y la imagen en los videojuegos: 
Aproximación a su análisis formal desde la jugabilidad | Laura Palavecino: Videojuegos, 
arte, naturaleza y maravilla. Un análisis transdisciplinar sobre las posibilidades poéticas de 
los Nuevos Medios | Luján Oulton: Videojuegos en el museo. Nuevos desafíos curatoriales 
| Sebastián Blanco y Gonzalo Zabala: Deep Game Design: Una nueva metodología para 
crear juegos innovadores | Patricio A. León C.: Ritmo y Velocidad en Videojuegos. La 
Evolución Narrativa y Bloques de Interacción componentes claves de los videojuegos 
de plataforma | Ana Karina Domínguez: Diseño de videojuego como terapia de juego 
para niños con Asperger | Jacinto Quesnel Alvarez: Game Jams como experiencia de 
aprendizaje para artes y diseño | Euridice Cabañes y Nestor Jaimen: Videojuegos para 
la participación ciudadana | Julieta Lombardelli: Ludificando las ciencias: un espacio 
para la creación colectiva | Guillermo Sepúlveda Castro: Transgamificación y cultura: del 
videojuego como producto cultural al videojuego como totalidad cultural. (2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 98, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Comunicación 
e Imagen personal 360°. María Pía Estebecorena: Prólogo // Capítulo 1. Imagen Personal 
360ª. Lilian Bustamante: La importancia de las habilidades blandas en un asesor de imagen 
| Lynne Marks: Self-confidence and executive presence | Rossy Garbbez: El consultor de 
imagen top | Luciana Ulrich: O impacto das cores na imagem pessoal e profissional // 
Capítulo 2. Imagen Personal y Salud. Aury Caltagirone: La imagen personal y profesional 
en el ámbito médico-social | María Pía Estebecorena: Resiliencia e imagen en adultos // 
Capítulo 3: Imagen Personal e Imagen Pública. Coca Sevilla: Imagen política: la estrategia 
que llegó para quedarse | Martín Simonetta: Giro copernicano: autoestima, capital psíquico 
e “inteligencia” | Susy Bello Knoll: La imagen profesional y el derecho. // Tesis de Maestría 
en Gestión del Diseño UP recomendada para su publicación. Nataly Moreano Pozo: 
Erotismo tecnocumbiero a través de la hipermedia. La gestión del diseño en la construcción 
simbólica de la mujer en los sectores populares del Ecuador 1990 - 2016. (2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 97, agosto. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Imágenes y 
Sociedad: Arte, Diseño y Comunicación. Mara Steiner: Introducción. Imágenes y Sociedad: 
Arte, Diseño y Comunicación | Verónica Devalle: Diseño y artesanía en América Latina. 
Imágenes en tensión entre lo dominante, lo residual y lo emergente | María Noel Luna: 
El paisaje urbano informal interpelado desde el arte | Ezequiel Lozano: Cartografia 
audiovisual del disenso sexopolítico en la performance y el teatro latinoamericanos recientes 
| Anabella Speziale: Videopoesía: un modo de expresión para pensar la realidad social | 
Mariano Dagatti y Paula Onofrio: Imaginarios hipermediáticos. Los mundos visuales del 
gobierno de Cambiemos (2015-2018) | María Ledesma: Dos masacres, dos miradas | María 
Elsa Bettendorff: La imagen vigilante: acerca de la fotografía policial como instrumento del 
poder | Julia Kratje: Imágenes arrebatadas, archivos inapropiables. Contratiempos de la 
vigilancia de la DIPBA sobre la instalación de una sala comunitaria por parte de la Unión 
de Mujeres de la Argentina | Inmaculada Real López: La evocación de la memoria y la 
identidad a través de la imagen | Grace Woods-Puckett: Nostalgic fetish and the English 
Heimat: Time-traveling adventures in the transatlantic gilded age | Paula Bertúa: Hacer 
saltar el continuum de la historia. Memoria y representación en imaginarios fotográficos 
contemporáneos | Carina Circosta: Mapuche terrorista. Pervivencia de estereotipos del 
siglo XIX en la construcción de la imagen del “indio” como otro/extranjero en la coyuntura 
de la Argentina actual | Alban Martínez Gueyraud: Señales sociales y temporales en la 
obra de cuatro artistas contemporáneos: Javier Medina Verdolini, Daniel Mallorquín, 
Alfredo Quiroz y Francene Keery. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 96, julio. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cultura 
audiovisual, memoria y género. Una perspectiva en crecimiento. Zulema Marzorati 
y Mercedes Pombo: Prólogo | Claudia Bossay, Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: 
Prefacio: El audiovisual expandido | Claudia Bossay: Las Quintralas audiovisuales, 
Melodrama, época, romance y el diablo | Catalina Donoso Pinto: Ni documento ni 
fabulación: límites de la representación, archivo y uso del recurso audiovisual en cuatro 
montajes chilenos dirigidos por mujeres | Javier Mateos-Pérez y Gloria Ochoa Sotomayor: 
La representación de la paternidad en series de televisión chilenas del siglo XXI | María 
Paz Peirano: FEMCINE: Cine de mujeres y nuevas formas de representación en el campo 
cinematográfico chileno | Mónica Gruber: Reflexiones sobre la construcción de la imagen 
femenina. La voz dormida: de Dulce Chacón a Benito Zambrano | Mercedes Pombo y 
Zulema Marzorati: Memoria, olvido y perdón en la Gran Guerra. El universo femenino 
en Frantz (Ozon, 2017) | Adriana Alejandrina Stagnaro: La insurrección de los saberes 
sometidos: una interpretación del film Talentos Ocultos desde la antropología de la ciencia 
| Marta Casale: Memorias y (des) memorias de la dictadura. Una lectura de La mujer sin 
cabeza, de Lucrecia Martel | Victoria Ramírez Mansilla: La representación de la mujer trans 
en el cine chileno contemporáneo | María Elena Stella: Denial (Jackson, 2016): Historia, 
memoria y justicia en tiempos de la globalización. El testimonio del cine | Lizel Tornay y 
Victoria Alvarez: La violencia sexual es política. Un análisis de Campo de Batalla. Cuerpo de 
Mujer (Fernando Álvarez, Argentina, 2013). (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
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Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
95, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Realidad 
difusa. Prácticas de diseño y tendencias. Daniel Wolf: Prólogo | Anderson Diego da Silva 
Almeida: O fazer nas memórias: o Etnodesign de Silvio Nunes Pinto | Javier Alejandro 
Bazoberri: Innovación sustentable. Diálogo entre la Ciencia de los Materiales y el Diseño 
de Industrial | Rocío Canetti y Javier Alejandro Bazoberri: Herramientas analíticas para 
el desarrollo sustentable. Caso “buildtech” | Ana Cravino: Pensamiento Proyectual | Carlos 
Fiorentino: Colores Sustentables: Cuando Ciencia y Diseño se Encuentran | Alejo García de 
la Cárcova: Del diseño industrial al design thinking. Perspectiva histórica de una disciplina 
en construcción | Beatrice Lerma: The sounding side of materials and products. A sensory 
interaction revaluated in the user-experience | Sabrina Lucibello y Lorena Trebbi: Re-
thinking the relationship between design and materials as a dynamic socio-technological 
innovation process: a didactic case history | Massimo Micocci y Gabriella Spinelli: Pervasive, 
Intelligent Materiality for Smart Interactivity | Sandra Navarrete: Diseño basado en la 
evidencia… emocional. Cuando lo subjetivo es lo que realmente importa | Carlo Santulli: 
Interaction with water in nature and self-cleaning potential of biological materials and 
species. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 94, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visibilizaciones 
y ocultamientos de la imagen. C. Páez Vanegas y A. Niedermaier: Prólogo | M. Alonso 
Laza: De la fotografía de composición a la fotografía pictorialista: (Debates en torno a la 
concepción artística de la fotografía en la prensa fotográfica e ilustrada, España 1886-1905) 
| D. Bermúdez Aguirre: Una mirada al cartel | C. Díaz: Camilo Lleras, una mirada a lo 
foráneo | P. A. Gómez Granda y F. Marroquín Ciendúa: Visibilización y ocultamiento de la 
imagen de la arquitectura contemporánea. Introducción a la crítica de la relación branding y 
arquitectura | L. Ibañez: La fotografía: un lenguaje para la inclusión | D. Labraga: Un animal 
que hurga. Procesos de creación en la fotografía argentina | A. Lena: Mostrando y ocultando 
Nueva York: cine, cultura y realidad en los dorados veinte | A. Niedermaier: La imagen como 
brecha del tiempo | C. Páez Vanegas: Entre dispositivos. Currículo y Tecnología | J. M. Pérez: 
La guerra como filigrana de la imagen occidental | E. A. Russo: Sombras proyectadas. El cine, 
entre lo visible y lo invisible | J. R. Sojo Gómez: Planning Estratégico desde la Semiótica y 
el Pragmatismo de Pierce | V. Stefanini: El otro como espécimen. Los usos de la fotografía 
del siglo XIX para la construcción del otro | L. Szankay: Hipertextualidad versus Melancolía 
en las sociedades líquidas | E. Vallazza: Un panorama sobre la circulación y exhibición 
de obras audiovisuales experimentales en Argentina | M. Zangrandi: Registros realistas, 
pantallas modernas. Escritura y colaboración de Augusto Roa Bastos, Tomás Eloy Martínez 
y Daniel Cherniavsky en El último piso y El terrorista | J. E. Zárate Hernández: Fragmentos 
de la memoria. Memoria urbana de la Carrera Séptima entre 1950 y 1970 contada a través 
de fotografías de álbum de familia y narraciones de sus habitantes. (2021). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 93, abril. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y 
Comunicación: Arte, Historia y Memoria. Natalia Aguerre y Carlos Paz: Prólogo: Arte y 
Comunicación: Arte, Historia y Memoria | Melina Antoniucci: Ésta se fue, ésta murió, ésta 
ya no está más (...) | Maico Biehl: A viagem como experiência sensível (...) | Anna Paula 
Boneberg Nascimento dos Santos: Memórias das Missões em Pinturas de Aldo Locatelli 
(...) | Laura Castillo Compte: Arte mariano en Latinoamérica (...) | Mariano Cicowiez: El 
pulso de la historia en campaña electoral | Marcelo Augusto Maciel da Silva: Escrevendo 
cartas, produzindo tipos e edificando o todo (...) | Melina Jean Jean: Los alcances del arte en 
la elaboración de acontecimientos traumáticos (...) | Clarisa López Galarza y Julio Lamilla: 
Sobre-vivir. Fichas salitreras en el archivo de Edgardo Antonio Vigo (...) | Katherine Muñoz 
Osorio: La gráfica urbana como herramienta comunicativa y transformadora (...) | Liz 
Rincón Suárez: Paisajes de miedo y melancolías del destierro (...) | Gabriele Rodrígues 
de Moura: Diario de un viage (1746) (...)| Cintia Rogovsky: Esa extraña cosa llamada 
tiempo | Mariana Schossler: História, Memória e Nação (...) | Margarita Eva Torres y 
María Gelly Genoud: Los fantasmas del artista: Infiernos cotidianos y lo que no pudo ser 
(...) (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 92, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Proyecto 
narrativa y género: El camino de la heroína – El arquetipo femenino universal para un 
nuevo paradigma. G. Díaz de Sabatés, C. Posse Emiliani, G. Los Santos y T. Stiegwardt: 
Prólogo | M. Sabatés: Prefacio | G. Los Santos y T. Stiegwardt: El camino de la heroína, el 
arquetipo femenino universal para un nuevo paradigma | A. Niedermaier: La fotonovela, un 
camino posible para los desafíos de un nuevo modelo de mujer | A. Olaizola: Las heroínas 
transmediales de Alba Cromm, de Vicente Luis Mora, y La muerte me da, de Cristina Rivera 
Garza | E. Vallazza: Mujeres pioneras en el cine experimental y el video arte argentino 
| F. Saxe: Heroínas en la historieta. Género y disidencia en "Dora" de Minaverry | M. 
Mendoza: El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Intersticios de una lucha 
feminista, antiextractivista y por la Plurinacionalidad | M. Gruber: Heroínas y malvadas: la 
construcción de la imagen femenina en Penny Dreadfull (2014-2016) de John Logan | R. 
Chalko: Las figuras femeninas y su representación musical en la película Safo, historia de 
una pasión (1943) | S. Müller: Elizaveta, Leni y Agnes; tres mujeres que cambiaron el cine 
| C. Callis: El alejamiento espiritual de Chihiro: la heroína global de Miyazaki | G. Díaz de 
Sabatés: Género, activismo y cambio social: re-encuadrando a la heroína contemporánea 
| C. Esterrich: Maternidades 'heroicas' en Roma, de Alfonso Cuarón | G. Kapila: Atascada 
en un laberinto (o en una torre) con el Minotauro y tratando de escapar: la princesa 
Aurora y la emperadora Furiosa son las heroínas del Mito múltiple | R. A. Mueller: Las Tres 
Conferencias de Teresa de la Parra: Trazando el camino de las heroínas latinoamericanas 
| J. Steiff: Perder mi mente y encontrar mi alma: Lo masculino y lo femenino en películas 
que acontecen en el bosque | M. Yates y S. Kerns: Viajes desestabilizadores: El Festival de 
Cine Feminista de Chicago y ‘The Fits’. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
91, febrero. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar en 
Diseño: del complejo y multívoco diálogo entre el Diseño y las artesanías. Marina Laura 
Matarrese y Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Prólogo || Eje 1 Reflexiones conceptuales 
acerca del cruce entre diseño y artesanía | Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Del símbolo a 
la trama | María Laura Garrido: La división arte/artesanía y su relación con la construcción 
de una historia del diseño | Marco Antonio Sandoval Valle: Relaciones de complejidad 
e identidad entre artesanía y diseño | Miguel Angel Rubio Toledo: El Diseño sistémico 
transdisciplinar para el desarrollo sostenible neguentrópico de la producción artesanal | 
Yésica A. del Moral Zamudio: La innovación en la creación y comercialización de animales 
fantásticos en Arrazola, Oaxaca | Mónica Susana De La Barrera Medina: El diseño como 
objeto artesanal de consumo e identidad || Eje 2. La relación diseño y artesanía en los 
pueblos indígenas | Paola Trocha: Las artesanías Zenú: transformaciones y continuidades 
como parte de diversas estrategias artesanales | Mercedes Martínez González y Fernando 
García García: El espejo en que nos vemos juntos: la antropología y el diseño en la creación 
de un video mapping arquitectónico con una comunidad purépecha de México | Paolo 
Arévalo Ortiz: La cultura visual en el proceso del tejido Puruhá | Daniela Larrea Solórzano: 
La artesanía salasaca y sus procesos de transculturación estética | Annabella Ponce Pérez y 
Carolina Cornejo Ramón: El diseño textil como resultado de la interacción étnica en Quito, 
a finales del siglo XVIII | Verónica Ariza y Mar Itzel Andrade: La relación artesanía y diseño. 
Estudios desde el norte de México | Eugenia Álvarez Saavedra: El diseño representado a 
través de la artesanía. Emprendedores de la etnia Mapuche. Región de la Araucanía, Chile. 
(2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 90, enero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La 
experimentación multimodal en la comunicación y en el aprendizaje. Una vía para 
repensar la alfabetización. A. Pedrazzini, L. Vazquez y N. Scheuer: Introducción. Repensar 
la alfabetización a partir de la multimodalidad. Aproximaciones interdisciplinarias y 
multiculturales en la comunicación y en el aprendizaje | M. Falardeau: Julie Doucet, between 
order and disorder | F. Gómez, S. Weingart, R. Mulligan & D. Evans: The Latin American 
Comics Archive (LACA): an online platform housing digitized Spanish-language comics as 
a tool to enhance literacy, research, and teaching through scholar/student collaboration | 
A. Bengtsson: Multimodalidad e interactividad en algunas formas de contar la ciencia | A. 
Guberman: Introducing Young Children to Expository Texts through Nonverbal Graphic 
Representations | L. Bugallo, C. Zinkgräf y A. Pedrazzini: Propiciar la multimodalidad 
en niños y adolescentes a través de la producción de humor gráfico | G. Gavaldón, A. M. 
Gerbolés y F. Saez de Adana: Aprender a comunicar con imágenes. Uso del cómic en la 
educación superior como vehículo para el desarrollo de competencias multimodales | 
D. A. Moreiras y F. Castagno: Exploraciones multimodales. Aportes para la enseñanza de 
la Comunicación Social | F. Alam, C. R. Rosemberg y N. Scheuer: Gestos y habla en la 
construcción infantil de narrativas entre pares | L. Wallner: The Visual made Audible - 
Co-constructing Sound Effects as Devices of Comic Book Literacy in Primary School | J. 
I. Pozo, J. A. Torrado y M. Puy Pérez-Echeverría: Aprendiendo a interpretar música por 
medio del Smartphone: la explicitación y reconstrucción de las representaciones encarnadas. 
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(2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 89, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Aportes al 
análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu. Laura Colabella y Patricia Vargas: Prólogo. Aportes 
al análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu | Juan Dukuen: Un arte de inventar: el habitus en la 
lectura bourdiana de Panofsky | Victoria Gessaghi y Alicia Méndez: La Nobleza de Estado, 
algunas reflexiones a partir del trabajo de campo con elites educativas en la Argentina | 
Laura Colabella y Patricia Vargas: Bourdieu en el conurbano: un viaje de ida y vuelta (...) 
| Lorena N. Schiava D´Albano: “Solo hay un camino entre la persona que eres y la que 
quieres ser” (...)| Alicia B. Gutiérrez y Héctor O. Mansilla: La dialéctica entre lo objetivo 
y lo vivido: el análisis de la desigualdad social en Córdoba, Argentina | María Florencia 
Blanco Esmoris: ¿La indeterminación del orden binario? (...) | Paula Miguel: El “diseño” 
como valor y la conformación de un universo de creencia | María Eugenia Correa: La lucha 
por la legitimidad (...) | Bárbara Guerschman: Aprender a verse como una marca. (...) | 
Gabriela C. Alatsis: El rol de los intermediarios culturales en la producción de la “creencia 
colectiva”: la conformación de un circuito de diseño en Quilmes | María Eugenia Correa 
y Matías J. Romani: El lujo tecnológico (...) | Victoria Irisarri y Nicolás Viotti: ¿Más allá 
de la distinción? (...) (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 88, noviembre. Con 
Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Visiones del 
Diseño: Diseñadores Eco-Sociales. D. V. Di Bella: Prefacio Cuaderno 87 / D. V. Di Bella: 
Prólogo Cuaderno 87 / T. Irwin: El enfoque emergente del Diseño para la Transición / 
D. V. Di Bella: Visiones del Diseño, Diseñadores Eco-Sociales. 3ºProyecto de la Línea de 
Investigación Nº4 Diseño en Perspectiva (CMU-UP) / S. Valverde Villamizar: El diseñador 
como agente de cambio social: Análisis del caso Qom Lashepi Alpi [Comisión Diseño en 
Perspectiva Julio 2019] / M. Córdova Alvestegui: Las campañas de comunicación visual 
como agentes de cambio social-ambiental: El circuito del agua en Bolivia [Comisión Diseño 
en Perspectiva Julio 2017] / P. Trocha: Sombrero Vueltiao: Transformaciones de un objeto 
artesanal [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2017] / J. M. España Espinoza: Las fibras 
vegetales: materiales ancestrales para un futuro sostenible en el desarrollo de productos / 
C. Torres de la Torre: El futuro de los plásticos o los plásticos del futuro / A. de Oliveira: 
La emergencia del imaginario: contribuciones para pensar sobre el futuro del diseño / A. R. 
Miranda de Oliveira y A. J. Vieira de Arruda: Un entorno de realidad virtual inmersivo como 
herramienta estratégica para mejorar la experiencia del usuario / M. E. Venegas Marcel, A. 
Navarro Carreño y E. P. Alfaro Carrasco: Modelo procedimental para la caracterización 
y valoración de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAEE / S. Geywitz Bernal: 
Economía Circular. Implantación en Ingeniería, Fabricación y Diseño Industrial. (2020). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 87, octubre. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos II. Roberto Céspedes: Prologo | Fabian S. 
Lopez Ulloa: George E. Street y el Gothic Revival | Ana Cravino: Adolf Loos y la depuración 
del lenguaje. | Sergio David Rybak: El Deutscher Werkbund -Peter Behrens. Los Pasajes 
Del Lenguaje | Martin Isidoro: Gerrit Rietveld y de Stijl: silla roja y azul, casa Schröder en 
Utrecht | Damian Sanmiguel: El casablanquismo, una respuesta a la crisis del funcionalismo 
| Genoveva Malo: Entre la forma de habitar y las formas para habitar. Vivienda campesina 
y arquitectura vernácula: nociones morfológicas | Anna Tripaldi Proaño, Toa Tripaldi 
Proaño y Santiago Vanegas Peña: Explorando las relaciones entre los objetos y el espacio 
en el diseño de autor: Análisis Morfológico de la obra de Wilmer Chaca | Cesar Giovanny 
Delgado Banegas: Nociones del espacio interior entre las Lógicas de Coherencia Espacial 
y La Percepción Visual. El interiorismo de Zaha Hadid. | Katerin Estefania Vargas Calle 
y Diego Gustavo Betancourt Chávez: cultura tolita y su aplicación al diseño textil | Paola 
Cristina Velasco Espín: Plaza Urbina: tiempo, morfología y memoria | Juan Daniel Cabrera 
Gómez: Entornos escondidos del barrio Altivo Ambateño | Maria Elena Onofre: Evaluación 
de la creatividad en Diseño Industrial. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
86, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Edición 
universitaria y políticas editoriales como objeto de análisis. Ivana Mihal y Daniela 
Szpilbarg: Prólogo: Edición universitaria y políticas editoriales como objeto de análisis | 
Carlos Zelarayán: Encrucijadas de la edición universitaria | Alejandro Dujovne: Gutenberg 
atiende en Buenos Aires. La edición universitaria ante la concentración geográfica del 
mercado editorial argentino | Ivana Mihal: La edición universitaria argentina a la luz 
de la Feria del Libro de Guadalajara: acerca de la internacionalización y digitalización | 
Ana Verdelli: Las editoriales universitarias de cara a los procesos de internacionalización 
de la educación superior: El caso de las políticas editoriales de EDUNTREF entre 2011-
2017 | Emanuel Molina: El armado de un catálogo en una editorial universitaria. El caso 
de la Editorial Universitaria Villa María | Guido Olivares: Presencia de las Editoriales 
Universitarias en las convocatorias del Fondo Del Libro, Chile. 2013-2018 | Juan Felipe 
Córdoba Restrepo: Editar en la universidad, una construcción permanente | Daniela 
Szpilbarg: Políticas editoriales y digitalización. El caso de EUDEBA y el lector digital “Boris” 
| Jorge M. Gorostiaga: Digitalización en las revistas académicas de educación en Argentina 
| Micaela Persson: La Internacionalización de la Educación Superior a través de las revistas 
científicas digitales en América Latina | Ana Slimovich y Ezequiel Saferstein: Análisis sobre 
los modos digitales de difusión de las grandes editoriales en Argentina: libros de “coyuntura 
política”. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 85, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Estrategias 
didácticas en escenarios de innovación tecnológica. Cecilia Mazzeo: Prólogo | Isabel 
Alberdi: Buceando en lo profundo. Metodología en el proceso de diseño gráfico. Apuntes 
sobre estrategias para abordar la enseñanza de la etapa de relevamiento | Luciana Anarella: 
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Los medios digitales y la autogestión de saberes. Una experiencia pedagógica en la enseñanza 
del diseño | Gabriela Chavez Mosquera: El pulgarcito educado | Alicia Coppo: Estrategias 
de enseñanza del diseño para una nueva generación. El rol docente y el vínculo con el 
estudiante en el marco de las TIC´S | Leandro Dalle: Taller-mediante. Reflexiones críticas 
sobre una experiencia de amplificación del taller de diseño al medio virtual/digital | Cecilia 
Mazzeo: Renovaciones y persistencias. El taller y las tecnologías digitales | Patricia Muñoz: 
Incorporación de nuevos contenidos a la enseñanza desde la investigación | Guillermo 
Sánchez Borrero: La enseñanza del diseño a través del Diseño Social y las nuevas tecnologías. 
(2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 84, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Creatividad 
solidaria e Innovación social en América Latina. María Verónica Barzola | Rita Aparecida 
da Conceição Ribeiro: Prólogo: // Eje 1. Análisis contextual y experiencias de comunidades: 
María Verónica Barzola | Marina Mendoza | Luiz Lagares Izidio | Luiza Novaes | 
Carlos Lange Valdés | Carolina Montt Steffens | Inés Figueroa Gómez // Eje 2. Diseño 
de innovación y pedagogía: Anderson Antonio Horta | Clara Santana Lins Cerqueira 
| Délcio Julião Emar de Almeida | Michelle Alvarenga Pinto Cotrim | Rita Aparecida 
da Conceição Ribeiro | Guilherme Englert Corrêa Meyer | Bruno Augusto Lorenz | 
Roberta Rech Mandelli | Marcelo Vianna Batista | Natalie Smith | Eric Haddad Parker 
Guterres | Elton Moura Nickel | Júlia Machado Padaratz | Paola Camila Dias de Moraes 
| Nathália Buch Abreu de Souza | Mirella Gomes Nogueira | María Magdalena Guajala 
Michay // Eje 3. Laboratorios de innovación social: Karine de Mello Freire | Chiara Del 
Gaudio | Ione Maria Ghislene Bentz | Carlo Franzato | Gustavo Severo de Borba | 
Cristina Zurbriggen | Mariana González Lago | María Mancilla García | Sebastián 
Gatica // Eje 4. Diseño de innovación para la integración social: Denise Siqueira | 
Lino Fernando Bragança Peres | Marcos Abilio Bosquetti | Marília Ceccon Salarini da 
Rosa | João E. C. Sobral | Marli T. Everling | Anna L. M. S. Cavalcanti | Carolina S. M. 
Tavares | Bruna R. Machado | Bruna M. Bischoff | Murilo Scoz. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 83, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar 
en Diseño. M. Matarrese y L. del C. Vilchis Esquivel: Introducción. Investigar en Diseño. 
Multiplicidades epistemológicas y estéticas desde las que analizar la disciplina | Eje 1. 
Epistemología del Diseño: R. Ynoub: Epistemología y metodología en y de la investigación en 
Diseño | A. Cravino: Hacia una Epistemología del Diseño | V. Ariza: El Diseño como objeto 
de estudio y como ejercicio de intervención | M. Á. Rubio Toledo: Consideraciones para la 
investigación simbólica en Diseño desde los sistemas complejos | M. A. Sandoval Valle: La 
investigación de aspectos sociales y culturales como estrategia de Diseño | Eje 2. Epistemología 
y enseñanza del Diseño: L. del C. Vilchis: Diseño, Investigación y Educación | J. Pokropek: 
La experimentación proyectual en la enseñanza: Enseñar a construir sentido | L. F. Irigoyen 
Morales: Propuesta de categorización de habilidades en estudiantes y profesionales noveles 
de Diseño | M. S. De la Barrera e I. Carillo Chávez: Factores que inciden en investigaciones 
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para Diseño | Eje 3. Epistemología del Diseño en y desde diversas perspectivas y casos: M. 
Martínez González: Entre hacedores de cosas. El Diseño y la antropología en el estudio de 
los objetos de Cuanajo, Michoacán, México | M. Kwon: Reinterpretación del jardín japonés 
en el paisaje occidental del Siglo XX a través de tres paisajistas: James Rose, Isamu Noguchi 
y Peter Walker | B. Ferreira Pires: Adornos Confeccionados con Cabellos Humanos. De la 
Era Victoriana y de Nuevos Diseñadores | N. Villaça: Moda y Producción de Sentidos | R. 
Pitombo Cidreira: El cuerpo vivido: La expresividad de la aparición. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 82, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos. Roberto Céspedes: Introducción | 
Ana Cravino: Prologo | Jorge Pokropek: Lógicas de coherencia para la interpretación 
y producción del diseño interior y sus criterios de selección de formas objetuales | Ana 
Cravino: La Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Un caso paradigmático de composición 
clásica | Roberto Céspedes: Diseño Andrógino: Charles Rennie Mackintosh | Claudia 
Marcela Woodhull: Una Aproximación Morfológica: Formas de la Pradera y su 
Intencionalidad Estética en el Espacio Interior y el Objeto | Ricardo José Viveros Baez: 
Organicismo: morfología y materialidad como expresión comunicante en un espacio 
arquitectónico | Tesis de Doctorado en Diseño UP recomendada para su publicación. 
Florencio Compte Guerrero: Modernos sin modernidad. Arquitectura de Guayaquil 1930-
1948. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 81, abril. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Segunda Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de 
la Segunda Sección | D. V. Di Bella: Prefacio Diseño en Perspectiva | L. C. Portugal do 
Nascimento: Diseño en medio de feudos y campos: la oportunidad de la “rectificación de 
nombres” propuesta por Confucio en la Babel contemporánea de conceptos, términos y 
expresiones pegadizas recientemente forjados en el campo del diseño | C. Soto: Esto No 
es Diseño | M. Marchisio: El Fin de las Escuelas de Diseño | I. Moroni and A. Arruda: 
Comprender cómo los procesos de diseño pueden contribuir a la mejora de la capacidad 
innovadora en el universo de las startup companies | S. Stivale: Los Caminos del Diseño 
Sustentable y sus vinculaciones con la Investigación en Diseño | M. González Insua: Más 
allá del Producto: un abordaje local sobre el Diseño de Productos-Sistemas-Servicios 
para la Sustentabilidad y Tecnologías de Inclusión Social | T. Soares and A. Arruda: 
Domos geodésicos como modelo de negocio en la gestión hotelera para el desarrollo de 
las economías locales | N. Mouchrek and L. Krucken: Diseño como agente de cambio: 
iniciativas orientadas a la práctica en la enseñanza del diseño | N. Mouchrek: Diseño para 
el desarrollo de la juventud y su participación en la sostenibilidad | G. Nuri Barón: La 
transición urbana y social hacia un paradigma de movilidad sostenible | D. V. Di Bella: 
Impacto de la Experiencia Diseño en Perspectiva. (2020). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 80, marzo. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Giros 
visuales. Julio César Goyez Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | Gabriel Alba y 
Juan Guillermo Buenaventura: Cruce de caminos. Un estado del arte de la investigación-
creación | María Ximena Betancourt Ruiz: La imagen visual de la identidad, entre 
resistencias y representaciones hegemónicas | Vanesa Brasil Campos Rodriguez: Marca 
M para Hitchcock - Dial M for Hitchcock. Los hilos y matices que se repiten en la obra del 
director | Basilio Casanova Varela: El arte de la creación | Julio César Goyes Narváez: 
Audiovisualidad, cultura popular e investigación-creación | Trixi Allina Bloch y Alejandro 
Jaramillo Hoyos: Mesa radicante: experiencia e imagen | Esmeralda Hernández Toledano 
y Luis Martín Arias: El cine como modelo de realidad: análisis de “Él” (Luis Buñuel, 1953) 
| Alejandra Niedermaier: Posibilidades de la imagen en tiempos de oscuridad | Wilson 
Orozco: La representación ficcional de la pobreza en Tierra sin pan y Agarrando pueblo | 
Juan Manuel Perez: Macropoéticas y Micropoéticas de la representación del cuerpo en la 
iconósfera contemporánea | Eduardo A. Russo: Visualidades en tránsito: el cine de David 
Lynch | Sebastián Russo: El fuego (in)extinguible. Imagen y Revolución en Georges Didi 
Huberman y Joao Moreira Salles | Camila Sabeckis y Eleonora Vallazza: La integración del 
cine expandido al espacio museístico | Nicolás Sorrivas: Black Mirror: El espejo que nos 
mira | Valeria Stefanini: El yo desnudo. La puesta en escena del yo en la obra de Liliana 
Maresca | Jorge Zuzulich: Dispositivo, cine y arte contemporáneo. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 79, febrero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tiempos 
inestables. Un mundo en transición. M. Veneziani: Prólogo | M. Veneziani: Diseño y 
cultura. Huellas japonesas en la Argentina | V. Martinez Azaro: Empatía y Diseño en un 
contexto de inmigración | X. González Eliçabe: La permanencia en el cambio. El poncho 
como bandera de libertad | V. Fiorini: Diseño de indumentaria: Nuevas estrategias de 
enseñanza y modelos de innovación en el marco del consumo de moda | C. Eiriz: La 
enseñanza de la metodología de la investigación en la era de la invención: Hacia un nuevo 
humanismo | M. Buey Fernández: Educar para no competir. La guerra de las naciones: 
nuevo escenario multipolar e innovación social como alternativa de adaptación | M. del 
M. Ketlun: Fases y redes en la metodología del Design Thinking | C. I. Galbusera Testa: La 
evolución de los modelos de enseñar-aprender diseño en el nuevo escenario generacional 
| M. F. Bertuzzi y D. Escobar: Identidad y nacionalismo. Una mirada sobre la búsqueda de 
identidad y nuevas tendencias en el diseño de modas | J. A. Di Loreto: Rembrandt: estética, 
sujeción y corporalidad | L. Mastantuono: Nostalgia Cinematográfica | S. Faerm: A World 
in Flux | S. Faerm: Contemplative Pedagogy in the College Classroom: Theory, Research, 
and Practice for Holistic Student Development | T. Werner: Preconceptions of the Ideal: 
Ethnic and Physical Diversity Fashion | M. G. Cyr: China: Hyper-Consumerism, Abstract 
Identity | N. Palomo-Lovinski and S. Faerm: Changing the Rules of the Game: Sustainable 
Product Service Systems and Manufacturing in the Fashion Industry | A. Sebek and J. Jones: 
Immersion in the Workplace: A Unique Model for Students to Engage in Real-World Service 
Design. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 78, enero. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e historia. 
Representaciones fílmicas en un mundo globalizado. Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo: Prefacio | Eje 1: Etnicidades en la pantalla: Tzvi Tal: Brechas y etnicidad. Personajes 
judíos violentos en películas de Argentina, Uruguay y Venezuela | Alejandra F. Rodríguez: 
¿Dónde está el sujeto?: problemas de representación de los pueblos originarios en el cine 
| Eje 2: Construyendo la historia: Mónica Gruber: Medios y poder: 1984 | Adriana A. 
Stagnaro: Lo imaginario y lo maravilloso de Internet. Una aproximación antropológica | 
Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: Humanismo y solidaridad en El puerto (Kaurismäki, 
Finlandia/Francia/ Alemania, 2011) | Eje 3: Cine, historia y memoria: María Elena Stella: 
Holocausto y memoria en los tiempos de la globalización. Representaciones en el cine 
alemán | Claudia Bossay P.: Libertadores; bicentenarios de las independencias en el cine 
| Marta N. R. Casale: La imagen faltante, de Rithy Panh, testigo y cineasta. El genocidio 
en primera persona. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 77, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda, Diseño 
y Sociedad. Laura Zambrini: Prólogo | Carlos Roberto Oliveira de Araújo: Metamorfose 
Corporal na Moda e no Carnaval | Analía Faccia: Discursos sobre el cuerpo, vestimenta 
y desigualdad de género | Griselda Flesler: Marcas de género en el diseño tipográfico 
de revistas de moda | Jorge Leite Jr.: Sexo, género y ropas | Nancy de P. Moretti: La 
construcción del lenguaje gráfico en el diseño de moda y la transformación del cuerpo 
femenino | María Eugenia Correa: Diseño y sustentabilidad. Un nuevo escenario posible 
en el campo de la moda | Gabriela Poltronieri Lenzi: O chapéu: Uma ferramenta para 
a identidade e a responsabilidade social no câncer de mama | Taña Escobar Guanoluisa 
y Silvana Amoroso Peralta: El giro humanista del sistema de la moda | Suzana Avelar: 
La moda contemporánea en Brasil: para escapar del Siglo XX | Daniela Lucena y Gisela 
Laboureau: Vestimentas indisciplinadas en la escena contracultural de los años 80 | Paula 
Miguel: Más allá del autor. La construcción pública del diseño de indumentaria en Argentina 
| Gianne Maria Montedônio Chagastelles: Arte y Costumbres: Los pliegues azules en 
los vestidos de vinilo de Laura Lima (1990-2010) | Patricia Reinheimer: Tecendo um 
mundo de diferenças. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 76, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y 
Comunicación: Experiencias estéticas y el flujo del tiempo. N. Aguerre y M. Boivent: 
Prólogo | V. Capasso: Nuevas tramas socio-espaciales después de la inundación en la 
ciudad de La Plata: un análisis de experiencias artísticas y memoria colectiva | J. Cisneros: 
Operaciones de montaje y reescritura como huellas del tiempo en “Diagonal Cero” | V. de 
la Cruz Lichet: Hacia una taxonomía de la Memoria. Prácticas artísticas colombianas en 
torno a la reconstitución de hechos históricos | A. del P. Forero Hurtado, Y. A. Orozco y 
L. C. Rodríguez Páez: El presente y el irremediable pasado. La reconstrucción de lo público 
desde la música rap de la Alianza Urbana en Quibdó-Chocó, Colombia | F. Fajole: Mirtha 
Dermisache: La otredad de la escritura | E. García Aranguren: Vanguardias artísticas y 
videojuegos: retomar el pasado para el mercado futuro | L. Garaglia: “Cómo hacer palabras 
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con cosas” | L. Gómez: El cine y esos pueblitos: Mediaciones culturales de la memoria 
nacional | B. Gustavino: Vanguardias, dependencia cultural y periodizaciones en lucha. 
La historización del arte argentino de los años ́ 60 | F. Jaubet: Poesía de lo real en “Historia 
de un Clan” de Luis Ortega | C. Juárez y J. Lamilla: Prácticas sonoras desbordantes. El 
surgimiento del ciclo Experimenta97 en Buenos Aires | I. Mihal y M. Matarrese: Diversidad 
cultural y pueblos indígenas: una mirada sobre las TIC | C. D. Paz: De esta suerte se gobierna 
la mayor parte. La jefatura indígena examinada desde la intencionalidad performativa de 
la escritura etnológica de la Compañía de Jesús | M. E. Torres: Tiempos de Amor | C. 
Vallina y C. Vallina: Imagen y Memoria. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
75, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Artes 
Dibujadas: cartografías y escenas de la Historieta, el Humor Gráfico y la Animación. 
Laura Vazquez: Prólogo |Mara Burkart: La Guerra de Malvinas según las Caricaturas de 
Hermenegildo Sábat en Clarín |Laura Caraballo: La parodia y la sátira en la historieta 
transpositiva de Alberto Breccia |Alice Favaro: La “Beya” durmiente: entre reescritura y 
transposición |Amadeo Gandolfo: La historia interminable: Langostino y Mangucho y 
Meneca en Patoruzito (1945-1950) |Sebastian Gago: Desovillando tramas culturales: un 
mapeo de la circulación y el consumo de las historietas Nippur de Lagash y El Eternauta 
|Jozefh Queiroz: La crónica-historieta en Macanudo, de Liniers |Marilda Lopes Pinheiro 
Queluz: Logotipo ou quadrinho? As animadas aventuras de Don Quixote nas capas de 
Ângelo Agostini |Analia Lorena Meo: Anime y consumo en Argentina en las páginas de 
Clarín, La Nación y Página 12 (1997-2001) |Ana Pedrazzini y Nora Scheuer: Sobre la 
relación verbal-visual en el humor gráfico y sus recursos |Paulo Ramos: O enigma do 
número dois: os limites da tira em ambientes digitais |Roberto Elísio dos Santos: O Brasil 
através das histórias em quadrinhos de humor |Facundo Saxe: Jago de Ralf König: historieta 
sexo-disidente o cómo volver porno y queer a Shakespeare |Pablo Turnes: Breccia Negro: 
el testimonio de un autor |Laura Vazquez y Pablo Turnes: Contar desde los fragmentos. 
Rupturas, memoria y lenguaje en dos casos de la historieta argentina contemporánea 
|Aníbal Villordo: La imagen intolerable: Intensidad estética y violencia en el cómic de 
superhéroes |Máximo Eseverri: Víctor Iturralde Rúa y la especificidad de lo infantil. 
Un primerísimo primer acercamiento. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
74, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Primera Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de la 
Primera Sección | T. Irwin: Prefacio Diseño para la Transición | D. Lockton and S. Candy: 
Un vocabulario para las visiones del diseño para las transiciones | G. Kossoff: Localismo 
cosmopolita: la red planetaria de la vida cotidiana dentro de lo local | A. İ. Gaziulusoy: 
Postales desde los límites: hacia los futuros del diseño para las transiciones sostenibles | C. 
Tonkinwise: (Des)órdenes del diseño: sistemas de mediación de nivel en el diseño para la 
transición | I. Mulder, T. Jaskiewicz and N. Morelli: Sobre la ciudadanía digital y los datos 
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como un nuevo campo común: ¿Podemos diseñar un nuevo movimiento? | P. Scupelli: 
Enseñanza del diseño para la transición: un estudio de caso sobre Design Agility, Design 
Ethos y Dexign Futures | J. Boehnert: Diseño para la transición y pensamiento ecológico | 
T. Irwin: El enfoque emergente del diseño para la transición | T. Costa Gomez: Proyectos de 
transición en curso: una perspectiva del sur | S. Hamilton: Palabras en acción: Creando y 
haciendo el diseño para la transición en Ojai, California, un caso de estudio | Ch. L. Dahle: 
Diseñar para las transiciones: abordar el problema de la pesca excesiva en el mundo | S. 
Rohrbach and M. Steenson: Diseño para la transición: enseñanza y aprendizaje | M. A. 
Mages and D. Onafuwa: Opacidad, transición e investigación en diseño. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 73, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Convergencia 
pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño. Ivana Mihal: Prólogo. Narrativa transmedia. 
Convergencia pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño | Natalia Aguerre: Arte y Medios: 
Narrativa transmedia y el translector | Francisco Albarello: El lector en la encrucijada: la 
lectura/navegación en las pantallas digitales | María del Carmen Rosas Franco: Nuevos 
soportes, nuevos modos de leer. La narrativa en la Literatura infantil y juvenil digital | 
Florencia Lila Sorrentino: Instantáneas: la lectura en los tiempos que corren | Gustavo 
Bombini: Didáctica de la lectura y la escritura y multimodalidad | Mariana Landau: Los 
discursos sobre tecnologías y educación en la esfera pública | Mónica Pini: Políticas de 
alfabetización digital. Educación e inclusión | Lia Calabre: Planos de livro e leitura em 
tempos da cultura digital | Ana Ligia Medeiros y Gilda Olinto: O impacto da tecnologia 
de informação e comunicação nas bibliotecas públicas: envolvimento comunitário, 
criatividade e inovação | Eduardo Pereyra: Juventudes y TIC: Estados locales frente al 
abordaje de la promoción de la lectura | Daniela Szpilbarg: Configuraciones emergentes 
de circulación y lectura en el entorno digital: el caso de Bajalibros.com. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 72, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cruces 
entre Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes 
culturales del diseño. Karen Avenburg y Marina Matarrese: Introducción. Cruces entre 
Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes culturales 
del diseño | Ivana Mihal: Estéticas, lecturas e industria del libro: el caso de los e-books 
| Laura Ferreño y María Laura Giménez: Desafíos actuales de las políticas culturales. 
Análisis de caso en el Municipio de Avellaneda | Silvia Benza: El Distrito de Diseño en la 
Ciudad de Buenos Aires: una mirada desde los usos de la cultura en contextos globales y 
locales | Natalia Aguerre: Las performances musicales en las misiones jesuitas de guaraníes 
| Julieta Infantino: Arte y Transformación social. El aporte de artistas (circenses) en el 
diseño de políticas culturales urbanas | Verónica Griselda Talellis, Elsa Alicia Martínez, 
Karen Avenburg y Alina Cibea: Investigación y gestión cultural: diseñando articulaciones | 
Verónica Paiva y Alejo García de la Cárcova: Wright Mills y su crítica al diseño de segunda 
posguerra. Los aportes de la sociología al mundo del diseño | Laura Zambrini: Diseño e 
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indumentaria: una mirada histórica sobre la estética de las identidades de género | Bárbara 
Guershman: Marcas de shopping o de diseñador. Los procesos de adscripción en la moda. 
(2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 71, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Materialidad 
difusa. Prácticas de diseño y tendencias. Daniel Wolf: Prólogo de la Universidad de Palermo 
| Jorge Pokropek y Ana Cravino: Algunas precisiones sobre la borrosa noción de “Materia” 
para el diseño interior | Leila Lemgruber Queiroz: Desmaterialización e inmaterialidad en 
el contexto contemporáneo del Diseño | Maximiliano Zito: La sustentabilidad de Internet 
de las Cosas | Gabriela Nuri Barón: La des-materialización de productos tangibles en 
una perspectiva de sustentabilidad | Marina Andrea Baima: El proceso de diseño desde la 
génesis de los materiales | Marinella Ferrara and Valentina Rognoli: Introduction by the 
School of Design of Politecnico di Milano | Marinella Ferrara and Anna Cecilia Russo: 
The Italian Design Approach to Materials between tangible and intangible meanings | 
Linda Worbin: Designing for a start; irreversible dynamic textile patterns | Zurich Manuel 
Kretzer: Educating smart materials | Murat Bengisu: Biomimetic materials and design | 
Valentina Rognoli and Camilo Ayala Garcia: Material activism. New hybrid scenarios 
between design and technology | Giulia Gerosa and Laura Daglio: Diffuse materiality in 
public spaces between expressiveness and performance | Giovanni Maria Conti: Material for 
knitwear: a new contemporary design scenario | Giulio Ceppi: Slow+Design as sustainable 
sensoriality: an innovative approch aimed to explore the new relationships among design, 
innovation and sustainability. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 70, diciembre. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Presente y 
futuro del diseño latino. María Verónica Barzola: Prólogo de la Universidad de Palermo 
| Rita Ribeiro: Prólogo da Universidade do Estado de Minas Gerais. FILOSOFÍA DEL 
DISEÑO Y CONTEXTO SOCIAL: Jorge Gaitto | María Verónica Barzola | Celso Carnos 
Scaletsky, Chiara Del Gaudio, Filipe Campelo Xavier da Costa, Gerry Derksen, Guilherme 
Corrêa Meyer, Juan de la Rosa, Piotr Michura y Stan Ruecker | Anderson Antonio Horta. 
EL DISEÑO COMO AGENTE DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL: María Ledesma | Silvia 
Sasaoka, Giselle Marques Leite, Mônica Cristina de Moura y Luís Carlos Paschoarelli | 
Caroline Salvan Pagnan y Artur Caron Mottin | Simone Abreu | Zulma Buendía De Viana 
| Elisangela Batista. EL DISEÑO COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO: 
María del Rosario Bernatene y Guillermo Juan Canale | Liliana Durán Bobadilla y Luis 
Daniel Mancipe Lopez | Ana Urroz-Osés | Camilo de Lelis Belchior. FORMACIÓN PARA 
EL DISEÑO SOCIAL: Rita Aparecida da Conceição Ribeiro | Cristian Antoine, Santiago 
Aránguiz y Carolina Montt | Polyana Ferreira Lira da Cruz y Wellington Gomes de 
Medeiro | Carlos Henrique Xerfan do Amaral, André Ribeiro de Oliveira y Sandra Maria 
Nunes Vivone | Ana Beatriz Pereira de Andrade y Henrique Perazzi de Aquino. (2018). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 69, septiembre. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e Historia. 
Pluralidad de voces y miradas sobre el autoritarismo y el totalitarismo. Zulema Marzorati 
y Mercedes Pombo: Prólogo | Rodolfo Battagliese: Poder estatal y dominación de género: 
sus representaciones en La linterna roja (China, 1991) de Zhang Yimou | Lizel Tornay: 
Representaciones de mujeres en el cine de realizadoras feministas durante los períodos 
posdictatoriales. España y Argentina | Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: El fascismo 
en la pantalla: Vincere (Italia, Bellochio, 2009) | Victoria Alvarez: Cine, represión y género 
en la transición democrática. Un análisis de La noche de los lápices | Tzvi Tal: La estética del 
trauma y el discurso de la memoria: personajes infantiles ante el terror estatal en Infancia 
clandestina (Ávila, Argentina, 2011) | Moira Cristiá: Frente el autoritarismo,la creación. La 
experiencia de AIDA y su relectura en el film El Exilio de Gardel (Fernando Solanas, Francia 
/ Argentina, 1985) | Sonia Sasiain: El lugar del Estado en la representación de la vivienda 
popular: desde la construcción de la opinión pública hacia la censura | Mónica Gruber: 
Medios y poder: 1984. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 68, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La dimensión 
ideológica de la enseñanza del diseño. Cecilia Mazzeo: Prólogo. La dimensión ideológica 
de la enseñanza del diseño | Constanza Necuzzi: Educación, enseñanza y didáctica en la 
contemporaneidad | Inés Olmedo: La Dirección de Arte en el cine, desafíos disciplinares 
y pedagógicos | Beatriz Galán: Reconstruyendo el entramado de una sociedad creativa. 
Estrategias para la formación de diseñadores en contextos de complejidad | Clara Ben 
Altabef: Intenciones para una didáctica proyectual. Caso: asignatura Proyecto y Forma 
en la FAU-UNT | Diego Giovanni Bermúdez Aguirre: El estado de posibilidad de la 
Historia del Diseño | María Ledesma: Luces y sombras en la enseñanza del Diseño. Una 
reflexión sobre su transformación en saber universitario | Ana Cravino: Enseñar Diseño: 
La emergencia de la teoría | Mabel Amanda López: Modos de decir y modos de ser: palabra 
e ideología en el taller de diseño | Ana María Romano: La construcción de la cosmovisión 
durante la enseñanza. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 67, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Componentes 
del diseño audiovisual experimental. Gonzalo Aranda Toro y Alejandra Niedermaier: 
Prólogo | Alejandra Niedermaier: Introducción | María José Alcalde: Reflexión acerca 
del ejercicio audiovisual como medio de expresión del diseño gráfico experimental | 
Eugenia Álvarez Saavedra: El diseño en las representaciones audiovisuales de la etnia 
Mapuche | Laura Bertolotto Navarrete y Katherine Hetz Rodríguez: Reflexión respecto 
de la conexión entre la disciplina del diseño y la audiovisual, como factor estratégico de 
desarrollo | José Luis Cancio: Cerebus, un modelo de edición independiente | Rosa Chalkho: 
La música cinematográfica y la construcción del sentido en el film | Antonieta Clunes: 
Experimentación con medios análogos y su aplicación como recurso audiovisual, reflejo 
de un contexto latinoamericano | Daniela V. Di Bella: Ex Obra, la rematerialización de la 
imagen en movimiento | Pamela Petruska Gatica Ramírez: Ver y sentir (pantallas). Diseño, 
dispositivos y emoción | Ricardo Pérez Rivera: Acerca del método de la observación y 
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algunos alcances al estudio experimental para la construcción de imágenes | Juan Manuel 
Pérez: Sobre subjetividades en la educación visual contemporánea: algunos componentes 
| Eduardo A. Russo: Aspectos intermediales de la enseñanza audiovisual. Un abordaje 
transversal, entre el cine y los nuevos medios | Gisela Massara, Camila Sabeckis y 
Eleonora Vallazza: Tendencias en el Cine Expandido Contemporáneo. (2018). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 66, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 5ª Edición. Ciclo 2014-2015]. 
(2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 65, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Los procesos 
emergentes en la enseñanza y la práctica del diseño. M. Veneziani: Prólogo | M. Veneziani: 
Moda y comida: Una alianza que predice hechos económicos | M. Buey Fernández: 
Involúcrame y entenderé | F. Bertuzzi y D. Escobar: El espíritu emprendedor. Un 
acercamiento al diseño independiente de moda y las oportunidades de crecimiento comercial 
en el contexto actual argentino | X. González Eliçabe: Arte popular y diseño: los atributos 
de un nuevo lujo | C. Eiriz: Creación y operaciones de transformación. Aportes para una 
retórica del diseño | P. M. Doria: Desafío creativo cooperativo | V. Fiorini: Nuevos escenarios 
de las prácticas del diseño de indumentaria en Latinoamérica. Conceptos, metodologías 
e innovación productiva en el marco de la contemporaneidad | R. Aras: Los nuevos 
aprendizajes del sujeto digital | L. Mastantuono: Tendencias hacia un cine medioambiental. 
Concientización de una producción y diseño sustentable | D. Di Bella: El cuerpo como 
territorio | V. Stefanini: La mirada propia. El autorretrato en la fotografía contemporánea 
| S. Faerm: Introducción | A. Fry, R. Alexander, and S. Ladhib: Los emprendimientos en 
Diseño en la economía post-recesión: Parson`s E Lab, la Incubadora de Negocios de Diseño 
| S. Faerm: Desarrollando un nuevo valor en diseño; del “qué” al “cómo” | A. Kurennaya: 
Moda como práctica, Moda como proceso: los principios del lenguaje como marco para 
entender el proceso de diseño | L. Beltran-Rubio: Colombia for Export: Johanna Ortiz, 
Pepa Pombo y la recreación de la identidad cultural para el mercado global de la moda 
| A. Fry, G. Goretti, S. Ladhib, E. Cianfanelli, and C. Overby: “Artesanías de avanzada” 
integradas con el saber hacer; el papel del valor intangible y el rol central del artesano en el 
artesanato de alta gama del siglo 21 | T. Werner and S. Faerm: El uso de medios comerciales 
para involucrar e impactar de manera positiva en las comunidades. (2017). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 64, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Programa de 
Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación [Catálogo de Investigaciones. 1ª 
Edición. Ciclo 2007-2015 ). Investigaciones (abstracts) organizadas por campos temáticos: 
a. Empresas y marcas | b. Medios y estrategias de comunicación | c. Nuevas tecnologías | d. 
Nuevos profesionales | e. Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes | f. Pedagogía 
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del diseño y las comunicaciones | g. Historia y tendencia. Selección de Investigaciones 
(completas): Patricia Dosio: Detección y abordaje de problemas o tendencias actuales en 
el arte y el diseño | Débora Belmes: Nuevas herramientas de la comunicación. Un estudio 
acerca del amor, la amistad, la educación y el trabajo en jóvenes universitarios | Eleonora 
Vallaza: El Found Footage como práctica del video-arte argentino de la última década | 
Andrés Olaizola: Alfabetización académica en entornos digitales | Marina Mendoza: Hacia 
la construcción de una ciudadanía mediática. Reflexiones sobre la influencia de las políticas 
neoliberales en la configuración de la comunicación pública argentina | Valeria Stefanini: 
Los modos de representación del cuerpo en la fotografía de moda. Producciones fotográficas 
de la Revista Catalogue. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 63, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine 
documental. Fernando Mazás: Prólogo | Igor Dimitri Gonçalves: Werner Herzog, 
documentales de viaje: Fata Morgana, La Soufrière, A la espera de una catástrofe inevitable, 
Wodaabe, Pastores del sol, Jag Mandir | Nerea González: La doble lectura de Canciones para 
después de una guerra explicada desde el marco teórico de las problemáticas del documental 
| Lucía Levis Bilsky: De artistas, consumidores y críticos: dinámicas del cambio, el gusto y 
la distinción en el campo artístico actual. Jean-Luc Godard y su Adiós al Lenguaje | Claudia 
Martins: Péter Forgács: imágenes de familia y la memoria del Holocausto | Fernando 
Mazás: Edificio Master: la tecnología audiovisual como escritura étnica | Carlos Gustavo 
Motta: La antropología visual | Gonzalo Murúa Losada: Por un cuarto cine, el webdoc en 
la era de las narraciones digitales | Antonio Romero Zurita: El cine intelectual de Fernando 
Birri. Antecedentes a la conformación del Documental Militante en Argentina | Maria A. 
Sifontes: El acto performático como expresión del pensamiento en obras realizadas por 
artistas venezolanos. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 62, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Imágenes/
escrituras: trazos reversibles. Laura Ruiz y Marcos Zangrandi: Presentación. El lazo 
imagen/escritura en los nexos de la cultura contemporánea. 1. Blogs/escrituras. Diego 
Vigna: Lo narrado en imágenes (o las imágenes narradas). Ficciones, pruebas, trazos y 
fotografías en las publicaciones de los escritores en blogs | Mariana Catalin: Daniel Link 
y la televisión: ensayos entre la clase y la cualificación. 2. Cine/escrituras. Vanina Escales: 
El ensayo a la búsqueda de la imagen | Diego A. Moreiras: Dimensiones de una masacre 
en la escuela: traducción intersemiótica en We need to talk about Kevin | Nicolás Suárez: 
Pueblo, comunidad y mito en Juan Moreira de Leonardo Favio y en Facundo. La sombra del 
Tigre de Nicolás Sarquís | Marcos Zangrandi: Antín / Cortázar: cruces y destiempos entre 
la escritura y el cine. 3. Imágenes/escrituras. Álvaro Fernández Bravo: Imágenes, trauma, 
memoria: miradas del pasado reciente en obras de Patricio Guzmán, Adriana Lestido y 
Gustavo Germano | Laura Ruiz: Bronce y sueños, los gitanos. Nomadismo, identidades 
por exclusión y otredad negativa en Jorge Nedich y Josef Koudelka | Santiago Ruiz y 
Ximena Triquell: Imágenes y palabras en la lucha por imposición de sentidos: la imagen 
como generadora de relatos. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
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Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 61, marzo. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Lecturas y poé-
ticas del arte latinoamericano: apropiaciones, rupturas y continuidades. María Gabriela 
Figueroa: Prólogo | Cecilia Iida: El arte local en el contexto global | Silvia Dolinko: Lecturas 
sobre el grabado en la Argentina a mediados del siglo XX | Ana Hib: Repertorio de artistas 
mujeres en la historiografía canónica del arte argentino: un panorama de encuentros y desen-
cuentros | Cecilia Marina Slaby: Mito y banalización: el arte precolombino en el arte actual. La 
obra de Rimer Cardillo y su apropiación de la iconografía prehispánica | Lucía Acosta: Jorge 
Prelorán: las voces que aún podemos escuchar | Luz Horne: Un paisaje nuevo de lo posible. 
Hacia una conceptualización de la “ficción documental” a partir de Fotografías, de Andrés 
Di Tella | María Cristina Rossi: Redes latinoamericanas de arte constructivo | Florencia 
Garramuño: Todos somos antropófagos. Sobrevivencias de una vocación internacionalista 
en la cultura brasileña | Jazmín Adler: Artes electrónicas en Argentina. En busca del eslabón 
perdido. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 60, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La experiencia 
fotográfica en diálogo con las experiencias del mundo. Alejandra Niedermaier: Prólogo 
| François Soulages: Geoestética de idas-vueltas (a modo de introducción) | Eric Bonnet: 
Partir y volver. Cuba, tierra natal de Wifredo Lam y Ana Mendieta | María Aurelia Di 
Berardino: Lo que oculta una frontera: el para qué escindir la ciencia del arte | Alejandro 
Erbetta: La experiencia migratoria como posibilidad de creación | Raquel Fonseca: En 
la frontera de las imágenes de una inmigración en doble sentido; ida y vuelta | Denise 
Labraga: Fronteras blandas. Posibilidades de representación del horror | Alejandra Nie-
dermaier: La imagen síntoma: construcciones estéticas del yo | Pedro San Ginés Aguilar: 
Hijo de la migración | Silvia Solas: Fronteras artísticas: sentidos y sinsentidos de lo visual 
| François Soulages: Las fronteras & el ida-vuelta | Joaquim Viana: Las transformaciones 
diagramáticas: imágenes y fronteras efímeras. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
59, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine y Moda. 
P. Doria: Prólogo Universidad de Palermo | M. Carlos: Moda en cine: signos y simbo-
lismos | D. Ceccato: Cortos de moda, un género en auge | P. Doria: Brillos y utopías | V. 
Fiorini: Moda, cuerpo y cine | C. Garizoain: De la pasarela al cine, del cine a la pasarela. 
El vestuario y la moda en el cine argentino hoy | M. Orta: Moda fantástica | S. Roffe: 
Vestuario de cine: El relator silencioso | M. Veneziani: Moda y cine: entre el relato y 
el ropaje | L. Acar: La seducción del cuerpo vestido en La fuente de las mujeres | F. di 
Cola: Moda y autenticidad histórica en el cine: nuevos ecos de la escuela viscontina | E. 
Monteiro: El amor, los cuerpos y las ropas en Michael Haneke | D. Trindade: Vestes del 
tiempo: telas, movimientos e intervalos en la película Lavoura Arcaica | N. Villaça: Al-
modóvar: Cineasta y diseñador | F. Mazás: El cine come metalenguaje. Haciendo visible 
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el código de la moda | Cuerpo, Arte y Diseño. P. Doria: Prólogo Universidad de Palermo 
| S. Cornejo y P. Estebecorena: Cuerpo, imagen e identidad. Relación (im)perfecta | D. 
Ceccato: Cuerpos encriptadas: Entre el ser real e irreal | L. Garabieta: Cuerpo y tiempo | 
G. Gómez del Río: Nuevos soportes, nuevos cuerpos | M. Matarrese: Cestería pilagá: una 
aproximación desde la estética al cuerpo | C. Puppo: El arte de diseñar nuestro cuerpo | 
S. Roffe: Ingeniería y arquitectura de la Moda: El cuerpo rediseñado | L. Ruiz: Imágenes 
de la otredad. Arte, política y cuerpos residuales en Daniel Santoro | V. Suárez: Cuerpos: 
utopías de lo real | S. Avelar: El futuro de la moda: una discusión posible | S. M. Costa, 
Esteban F. Tuesta & S. A. Costa: Residuos agro-industriales utilizados como materias-
primas en estudios de desarrollo de fibras textiles | F. Dantas Mendes: El Diseño como 
estrategia de Postponement en la MVM Manufactura del Vestuario de la Moda | B. Ferreira 
Pires: Cuerpo trazado. Contexturas orgánicas e inorgánicas | C. R. Garcia Vicentini: El 
lugar de la creatividad en el desarrollo de productos de moda contemporáneos. (2016). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 58, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda en el siglo 
XX: una mirada desde las artes, los medios y la tecnología. Matilde Carlos: Prólogo | Melisa 
Perez y Perez: Las asociaciones entre el arte y la moda en el siglo XX | Mónica Silvia Incor-
vaia: La fotografía en la moda. Entre la seducción y el encanto | Gladys Mercado: Vestuario: 
entre el cine y la moda | Gabriela Gómez del Río: Fotolectos: cuando la imagen se vuelve 
espacio. Estudio de caso Para Ti Colecciones | Valeria Tuozzo: La moda en las sociedades 
modernas | Esteban Maioli: Moda, cuerpo e industria. Una revisión sobre la industria de la 
moda, el uso generalizado de TICs y la Tercera Revolución Industrial Informacional | Las 
Pymes y el mundo de la comunicación y los negocios. Patricia Iurcovich: Prólogo | Liliana 
Devoto: La sustentabilidad en las pymes, ¿es posible? | Sonia Grotz: Cómo transformar un 
sueño en un proyecto | María A. Rosa Dominici: La importancia del coaching en las PYMES 
como factor estratégico de cambio | Victoria Mejuto: La creación de diseño y marca en las 
Pymes | Diana Silveira: Las pymes argentinas: realidades y perspectivas | Christian Javier 
Klyver: Las Redes Sociales y las PyMES. Una relación productiva | Silvia Martinica: El 
maltrato psicológico en la empresa | Debora Shapira: La sucesión en las PYMES, el factor 
gerenciamiento. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Co-
municación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 57, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Pedagogías y 
poéticas de la imagen. Julio César Goyes Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | Va-
nessa Brasil Campos Rodríguez: Una mirada al borde del precipicio. La fascinación por 
lo siniestro en el espectáculo de lo real (reality show) | Mônica Ferreira Mayrink: La es-
cuela en escena: las películas como signos mediadores de la formación crítico-reflexiva 
de profesores | Jesús González Requena: De los textos yoicos a los textos simbólicos | 
Julio César Goyes Narváez: Audiovisualidad y subjetividad. Del icono a la imagen fílmi-
ca | Alejandro Jaramillo Hoyos: Poética de la imagen - imagen poética | Leopoldo Lituma 
Agüero: Imagen, memoria y Nación. La historia del Perú en sus imágenes primigenias | 
Luis Martín Arias: ¿Qué queremos decir cuando decimos “imagen”? Una aproximación 
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desde la teoría de las funciones del lenguaje | Luis Eduardo Motta R.: La imagen y su 
función didáctica en la educación artística | Alejandra Niedermaier: Cuando me asalta 
el miedo, creo una imagen | Eduardo A. Russo: Dinámicas de pantalla, prácticas post-
espectatoriales y pedagogías de lo audiovisual | Viviana Suarez: Interferencias. Notas 
sobre el taller como territorio, la regla como posibilidad, la obra como médium | Loren-
zo Javier Torres Hortelano: Aproximación a un modelo de representación virtual lúdico 
(MRVL). Virtual Self, narcisismo y ausencia de sentido. (2016). Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 56, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 4ª Edición. Ciclo 2012-2013]. 
Tesis recomendada para su publicación: Mariluz Sarmiento: La relación entre la bióni-
ca y el diseño para los criterios de forma y función. (2015). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 55, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Reflexiones 
sobre la imagen: un grito interminable e infinito. Jorge Couto: Prólogo | Joaquín Linne 
y Diego Basile: Adolescentes y redes sociales online. El photo sharing como motor de 
la sociabilidad | María José Bórquez: El Photoshop en guerra: algo más que un retoque 
cosmético | Virginia E. Zuleta: Una apertura de Pina. Algunas reflexiones en torno al do-
cumental de Wim Wenders | Lorena Steinberg: El funcionamiento indicial de la imagen 
en el nuevo cine documental latinoamericano | Fernando Mazás: Apuntes sobre el rol 
del audiovisual en una genealogía materialista de la representación | Florencia Larralde 
Armas: Las fotos sacadas de la ESMA por Victor Basterra en el Museo de Arte y Memoria 
de La Plata: el lugar de la imagen en los trabajos de la memoria de la última dictadura 
militar argentina | Tomás Frère Affanni: La imagen y la música. Apuntes a partir de El 
artista | Mariana Bavoleo: El Fileteado Porteño: motivos decorativos en el margen de 
la comunicación publicitaria | Mariela Acevedo: Una reflexión sobre los aportes de la 
Epistemología Feminista al campo de los estudios comunicacionales | Daniela Cecca-
to: Los blogs de moda como creadores de modelos estéticos | Natalia Garrido: Imagen 
digital y sitios de redes sociales en internet: ¿más allá de espectacularización de la vida 
cotidiana? | Eugenia Verónica Negreira: El color en la imagen: una relación del pasa-
do - presente y futuro | Ayelén Zaretti: Cuerpos publicitarios: cuerpos de diseño. Las 
imágenes del cuerpo en el discurso publicitario de la televisión. Un análisis discursivo 
| Jorge Couto: La “belleza” im-posible visual/digital de las tapas de las revistas. Aportes 
de la biopolítica para entender su u-topia. (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
54, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Interpretan-
do el pensamiento de diseño del siglo XXI. Marisa Cuervo: Prólogo | Marcia Veneziani: 
Introducción Universidad de Palermo. Tendencias opuestas | Leandro Allochis: La mi-



Cuaderno 121  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 205-251  ISSN 1668-0227 237

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

rada lúcida. Desafíos en la producción y recepción de imágenes en la comunicación 
contemporánea | Teresita Bonafina: Lo austero. ¿Un estilo de vida o una tendencia en 
la moda? | Florencia Bustingorry: Moda y distinción social. Reflexiones en torno a los 
sentidos atribuidos a la moda | Carlos Caram: Pedagogía del diseño: el proyecto del pro-
yecto | Patricia M. Doria: Poética, e inspiración en Diseño de Indumentaria | Verónica 
Fiorini: Tendencias de consumo, innovación e identidad en la moda: Transformaciones 
en la enseñanza del diseño latinoamericano | Paola Gallarato: Buscando el vacío. Re-
flexiones entre líneas sobre la forma del espacio | Andrea Pol: Brand 2020. El futuro de 
las marcas | José E. Putruele y Marcia C. Veneziani: Sustentabilidad, diseño y reciclaje | 
Valeria Stefanini: La puesta en escena. Arte y representación | Steven Faerm: Introduc-
ción Parsons The New School for Design. Nuevos mundos extremos | David Caroll: El 
innovador transgresor: ser un explorador de Google Glass | Aaron Fry y Steven Faerm: 
Consumismo en los Estados Unidos de la post-recesión: la influencia de lo “Barato y 
Chic” en la percepción sobre la desigualdad de ingresos | Steven Faerm: Construyendo 
las mejores prácticas en la enseñanza del diseño de moda: sentido, preparación e im-
pacto | Robert Kirkbride: Aguas arriba/Aguas Abajo | Jeffrey Lieber: Aprender haciendo 
| Karinna Nobbs y Gretchen Harnick: Un estudio exploratorio sobre el servicio al cliente 
en la moda. (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 53, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cincuen-
ta años de soledad. Aspectos y reflexiones sobre el universo del video arte. E. Vallazza: 
Prólogo | S. Torrente Prieto: La sutura de lo ausente. El espec-tador como actor en el 
videoarte | G. Galuppo: Frente al vacío cuerpos, espacios y gestos en el videoarte | C. 
Sabeckis: El videoarte y su relación con las vanguardias históricas y cinematográficas | 
J. P. Lattanzi: La crisis de las grandes narrativas del arte en el audiovisual latinoamerica-
no: apuntes sobre el cine experimental latinoamericano en las décadas de 1960 y 1970 
| N. Sorrivas: El videoarte como herramienta pedagógica | M. Cantú: Archivos y video: 
no lo hemos comprendido todo | E. Vallazza: El video arte y la ausencia de un campo 
cultural específico como respuesta a su hibridación artística | D. Foresta: Los comien-
zos del videoarte (entrevista) | G. Ignoto: Borrado | J-P Fargier: Grand Canal & Mon 
Œil! | R. Skryzak: Las ensoñaciones de un videasta solitario | G. Kortsarz: El sol en mi 
cabeza | La identidad nacional. Representaciones culturales en Argentina y Serbia. Z. 
Marzorati y B. Pantović: Prólogo | A. Mardikian: Múltiples identidades narrativas en el 
espacio teatral | D. Radojičić: Identidad cultural. La película etnográfica en Serbia | M. 
Pombo: La fotografía argentina contemporánea. Una mirada hacia las comunidades 
indígenas | T. Tal: El Kruce de los Andes: memoria de San Martín y discurso político 
en Revolución (Ipiña, 2010) | B. Pantović: Serbia en imágenes: mensajes visuales de un 
país | V. Trifunović y J. Diković: La transformación post-socialista y la cultura popular: 
reflejo de la transición en series televisivas de Serbia | S. Sasiain: Espacios que educan: 
tres momentos en la historia de la educación en Argentina | M. E. Stella: A un cuarto de 
siglo, reflexiones sobre el Juicio a las Juntas Militares en Argentina | A. Stagnaro: Repre-
sentaciones culturales e identitarias en cambio: habitus científico y políticas públicas 
en ciencia y tecnología en la Argentina | A. Pavićević: El Ángel Blanco. Desde Heraldo 
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de la Resurrección hasta Portador de Fortuna. Comercialización del Arte Religioso 
en la Serbia post-comunista | M. Stefanović Banović: Ejemplos del uso de los símbolos 
cristianos en la vida cotidiana en Serbia (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
52, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño de 
arte Tecnológico. Alejandra Niedermaier: Prólogo. Apartado: Acerca de FASE: Marcela 
Andino: Diseño de políticas culturales | Pelusa Borthwick: Nuestra inserción en la cade-
na de producción nacional | Patricia Moreira: FASE La necesidad del encuentro | Gracie-
la Taquini: Textos curatoriales de los últimos cinco años de FASE. Apartado: Acerca de la 
esencia y el diseño del arte tecnológico. Rodrigo Alonso: Introducción a las instalaciones 
interactivas | Emiliano Causa: Cuerpo, Movimiento y Algoritmo | Rosa Chalhko: Entre 
al álbum y el MP3: variaciones en las tecnologías y las escuchas sociales | Alejandra Ma-
rinaro y Romina Flores: Objetos de frontera y arte tecnológico | Enrique Rivera Gallardo: 
El Virus de la Destrucción, o la defensa de lo inútil | Mariela Yeregui: Encrucijadas de 
las artes electrónicas en la aporía arte/investigación | Jorge Zuzulich: ¿Qué nos dice una 
obra de arte electrónico? Este cuaderno acompaña a FASE 6.0/2014. Tesis recomenda-
da para su publicación. Valeria de Montserrat Gil Cruz: Gráficos animados en diarios 
digitales de México. Cápsulas informativas, participativas y de carácter lúdico. (2015). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 51, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseños escéni-
cos innovadores en puestas contemporáneas. Catalina Julia Artesi: Prólogo | Andrea Pon-
toriero: Vida líquida, teatro y narración en las propuestas escénicas de Mariano Pensotti | 
Estela Castronuovo: Lote 77 de Marcelo Mininno: el trabajoso oficio de narrar una identi-
dad | Catalina Julia Artesi: Representaciones expandidas en puestas actuales | Ezequiel Lo-
zano: La intermedialidad en el centro de las propuestas escénicas de Diego Casado Rubio 
| Marcelo Velázquez: Mediatización y diferencia. La búsqueda de la forma para una puesta 
en escena de Acreedores de Strindberg | Distribución cultural. Yanina Leandra: Prólogo | 
Andrea Hanna: El rol del productor en el teatro independiente. La producción es ejecuti-
va y algo más… | Roberto Perinelli: Teatro: de Independiente a Alternativo. Una síntesis 
del camino del Teatro Independiente argentino hacia la condición de alternativo y otras 
cuestiones inevitables | Leila Barenboim: Gestión Cultural 3.0 | Rosalía Celentano: Ámbi-
to público, ámbito privado, ámbito independiente, fronteras desplazadas en el teatro de 
la Ciudad de Buenos Aires | Yoska Lazaro: La resignificación del término “producto” en 
el ámbito cultural | Tesis recomendada para su publicación: Rosa Judith Chalkho. Diseño 
sonoro y producción de sentido: la significación de los sonidos en los lenguajes audiovi-
suales (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 50, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño 
en foco: modelos y reflexiones sobre el campo disciplinar y la enseñanza del diseño en 
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América Latina. María Elena Onofre: Prólogo | Sandra Navarrete: Abstracción y expre-
sión. Una reflexión de base filosófica sobre los procesos de diseño | Octavio Mercado G: 
Notas para un diseño negativo. Arte y política en el proceso de conformación del campo 
del Diseño Gráfico | Denise Dantas: Diseño centrado en el sujeto: una visión holística 
del diseño rumbo a la responsabilidad social | Sandra Navarrete: Diseño paramétrico. 
El gran desafío del siglo XXI | Deyanira Bedolla Pereda y Aarón José Caballero Quiroz: La 
imagen emotiva como lenguaje de la creatividad e innovación | María González de Cos-
sío y Nora A. Morales Zaragoza: El pensamiento proyectual sistémico y su integración 
en el aula | Luis Rodríguez Morales: Hacia un diseño integral | Gloria Angélica Martínez 
de la Peña: La investigación y el diagnóstico de proyectos de diseño | María Isabel Mar-
tínez Galindo y Nora A. Morales Zaragoza: Imaginando otras formas de leer. La era de 
la sociedad imaginante | Paula Visoná y Giulio Palmitessa: Metodologías del diseño en 
la promoción de aprendizaje organizacional. El proyecto Melissa Academy | Leandro 
Brizuela: El diseño de packaging y su contribución al desarrollo de pequeños y media-
nos emprendimientos | Dolores Delucchi: El Diseño y su incidencia en la industria del 
juguete argentino | Pablo Capurro: Sin nadie en el medio. El papel de internet como 
intermediario en las industrias culturales y en la educación | Fabio Parode e Ione Bentz: 
El desarrollo sustentable en Brasil: cultura, medio ambiente y diseño. (2014). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 49, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Los enfoques 
multidisciplinarios del sistema de la moda. Marisa Cuervo: Prólogo | Marcia Veneziani: 
Introducción Universidad de Palermo. El enfoque multidisciplinario: un desafío peda-
gógico en la enseñanza de la moda y el diseño | Leandro Allochis: De New York a Buenos 
Aires y del Hip Hop a la Cumbia Villera. El protagonismo de la imagen en los procesos 
de transculturación | Patricia Doria: Sobre la Enseñanza del Diseño de Indumentaria. 
El desafío creativo (enseñanza del método) | Ximena González Eliçabe: Arte sartorial. 
De lo ritual a lo cotidiano | Sofía Marré: El asociativismo en las empresas de diseño de 
indumentaria de autor en Argentina | Laureano Mon: Los caminos de la innovación en 
la Argentina | Marcia Veneziani: Costumbres, dinero y códigos culturales: conceptos 
inseparables para la enseñanza del sistema de la moda | Maximiliano Zito: La ética del 
diseño sustentable. Steven Faerm: Introducción Parsons The New School for Design. 
Industria y Academia | Lauren Downing Peters: ¿Moda o vestido? Aspectos Pedagógicos 
en la teoría de la moda | Steven Faerm: Del aula al salón de diseño: La experiencia transi-
cional del graduado en diseño de indumentaria | Aaron Fry, Steven Faerm y Reina Arakji: 
Realizando el sueño del nuevo graduado: construyendo el éxito sostenible de negocios 
en pequeña escala | Robert Kirkbride: Velos y veladuras | Melinda Wax: Meditaciones 
sobre una simple puntada. (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 48, junio. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tejiendo 
identidades latinoamericanas. Marcia Veneziani: Prólogo | Manuel Carballo: Identida-
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des: construcción y cambio | Roberto Aras: “Ortega, profeta del destino latinoamerica-
no: la identidad como ‘autenticidad’ ” | Marisa García: Latinoamérica según Latinoamé-
rica | Leandro Allochis: La fotografía invisible. Identidad y tapas de revistas femeninas 
en la Argentina | Valeria Stefanini Zavallo: Pararse derechita. El cuerpo y la pose en la 
fotografía de moda. Un análisis de producciones fotográficas de la revista Catalogue | 
Marcia Veneziani: Diseñar a partir de la identidad. Entre el molde y el espejo | Paola de 
la Sotta Lazzerini - Osvaldo Muñoz Peralta: La intención de diseño. El caso del Artilugio 
Chilote | Ximena González Eliçabe: Arte textil y tradición en la Provincia de Catamarca, 
noroeste argentino | Lida Eugenia Lora Gómez - Diana Carolina Aconcha Díaz: FIBRAR-
TE | Marina Porrúa: Claves de identidad del programa Identidades Productivas | Marina 
Porrúa: Diseño con identidad local. Territorio y cultura, como eje para el desarrollo y 
la sustentabilidad | Georgina Colzani: Entramado: moda y diseño en Latinoamérica | 
Andrea Melenje Argote: Itinerario: Diseño Gráfico, Cultura Visual e identidades locales 
| Nicolás García Recoaro: Las cholas y su mundo de polleras. (2014). Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 47, marzo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 3ª Edición. Ciclo 2010-2011]. 
Tesis recomendada para su publicación: Yina Lissete Santisteban Balaguera: La influen-
cia de los materiales en el significado de la joya. (2013). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 46, diciembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Transforma-
ciones en la comunicación, el arte y la cultura a partir del desarrollo y consolidación 
de nuevas tecnologías. T. Domenech: Prólogo | J. P. Lattanzi: ¿El poder de las nuevas 
tecnologías o las nuevas tecnologías y el poder? | G. Massara: Arte y nuevas tecnologías, 
lo experimental en el bioarte | E. Vallazza: Nuevas tecnologías, arte y activismo político 
| C. Sabeckis: El séptimo arte en la era de la revolución tecnológica | V. Levato: Redes so-
ciales, lenguaje y tecnología Facebook. The 4th Estate Media? | M. Damoni: Democracia 
y mass media... ¿mayor calidad de la información? | N. Rivero: La literatura en su época 
de reproductibilidad digital | M. de la P. Garberoglio: Literatura y nuevas tecnologías. 
Cambios en las nociones de lectura y escritura a partir de los weblogs | T. Domenech: 
Políticas culturales y nuevas tecnologías - Aportes interdisciplinares en Diseño y Co-
municación desde el marketing, los negocios y la administración. S. G. González: Pró-
logo | A. Bur: Marketing sustentable. Utilización del marketing sustentable en la indus-
tria textil y de la indumentaria | A. Bur: Moda, estilo y ciclo de vida de los productos de 
la industria textil | S. Cabrera: La fidelización del cliente en negocios de restauración | 
S. Cabrera: Marketing gastronómico. La experiencia de convertir el momento del con-
sumo en un recuerdo memorable | C. R. Cerezo: De la Auditoría Contable a la Auditoría 
de las Comunicaciones | D. Elstein: La importancia de la motivación económica | S. 
G. González: La reputación como ventaja competitiva sostenible | E. Lissi: Primero la 
estrategia, luego el marketing. ¿Cómo conseguir recursos en las ONGs? | E. Llamas: La 
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naturaleza estratégica del proceso de branding | D. A. Ontiveros: Retail marketing: el 
punto de venta, un medio poderoso | A. Prats: La importancia de la comunicación en el 
marketing interno. (2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 45, septiembre. Con 
Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda y Arte. 
Marcia Veneziani: Prólogo Universidad de Palermo | Felisa Pinto: Fusión Arte y Moda 
| Diana Avellaneda: De perfumes que brillan y joyas que huelen. Objetos de la moda 
y talismanes de la fe | Diego Guerra y Marcelo Marino: Historias de familia. Retrato, 
indumentaria y moda en la construcción de la identidad a través de la colección Carlos 
Fernández y Fernández del Museo Fernández Blanco, 1870-1915 | Roberto E. Aras: Arte 
y moda: ¿fusión o encuentro? Reflexiones filosóficas | Marcia Veneziani: Moda y Arte en 
el diseño de autor argentino | Laureano Mon: Diseño en Argentina. “Hacia la construc-
ción de nuevos paradigmas” | Victoria Lescano: Baño, De Loof y Romero, tres revolu-
cionarios de la moda y el arte en Buenos Aires | Valeria Stefanini Zavallo: Para hablar de 
mí. La apropiación que el arte hace de la moda para abordar el problema de la identidad 
de género | María Valeria Tuozzo y Paula López: Moda y Arte. Campos en intersección | 
Maria Giuseppina Muzzarelli: Prólogo Università di Bologna | Maria Giuseppina Muz-
zarelli: El binomio arte y moda: etapas de un proceso histórico | Simona Segre Reinach: 
Renacimiento y naturalización del gusto. Una paradoja de la moda italiana | Federica 
Muzzarelli: La aventura de la fotografía como arte de la moda | Elisa Tosi Brandi: El 
arte en el proceso creativo de la moda: algunas consideraciones a partir de un caso de 
estudio | Nicoletta Giusti: Art works: organizar el trabajo creativo en la moda y en el 
arte | Antonella Mascio: La moda como forma de valorización de las series de televisión. 
(2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Acerca de la 
subjetividad contemporánea: evidencias y reflexiones. Alejandra Niedermaier - Viviana 
Polo Flórez: Prólogo | Raúl Horacio Lamas: La Phantasía estructurante del pensamien-
to y de la subjetividad | Alejandra Niedermaier: La distribución de lo inteligible y lo 
sensible hoy | Susana Pérez Tort: Poéticas visuales mediadas por la tecnología. La nece-
saria opacidad | Alberto Carlos Romero Moscoso: Subjetividades inestables | Norberto 
Salerno: ¿Qué tienen de nuevo las nuevas subjetividades? | Magalí Turkenich - Patricia 
Flores: Principales aportes de la perspectiva de género para el estudio social y reflexivo 
de la ciencia, la tecnología y la innovación | Gustavo Adolfo Aragón Holguín: Considera-
ción de la escritura narrativa como indagación de sí mismo | Cayetano José Cruz García: 
Idear la forma. Capacitación creativa | Daniela V. Di Bella: Aspectos inquietantes de la 
era de la subjetividad: lo deseable y lo posible | Paola Galvis Pedroza: Del universo sim-
bólico al arte como terapia. Un camino de descubrimientos | Julio César Goyes Narváez: 
El sujeto en la experiencia de lo real | Sylvia Valdés: Subjetividad, creatividad y acción 
colectiva | Elizabeth Vejarano Soto: La poética de la forma. Fronteras desdibujadas entre 
el cuerpo, la palabra y la cosa | Eduardo Vigovsky: Los aportes de la creatividad ante 
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la dificultad reflexiva del estudiante universitario | Julián Humberto Arias: Desarrollo 
humano: un lugar epistémico | Lucía Basterrechea: Subjetividad en la didáctica de las 
carreras proyectuales. Grupos de aprendizaje; evaluación | Tatiana Cuéllar Torres: Car-
tografía del papel de los artefactos en la subjetividad infantil. Un caso sobre la imple-
mentación de artefactos en educación de la primera infancia | Rosmery Dussán Aguirre: 
El Diseño de experiencias significativas en entornos de aprendizaje | Orfa Garzón Rayo: 
Apuntes iniciales para pensar-se la subjetividad que se expresa en los procesos de do-
cencia en la educación superior | Alfredo Gutiérrez Borrero: Rapsodia para los sujetos 
por sí-mismos. Hacia una sociedad de localización participante | Viviana Polo Florez: 
Habitancia y comunidades de sentido. Complejidad humana y educación. Considera-
ciones acerca del acto educativo en Diseño. (2013). Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 43, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Perspecti-
vas sobre moda, tendencias, comunicación, consumo, diseño, arte, ciencia y tecnología. 
Marcia Veneziani: Prólogo | Laureano Mon: Industrias Creativas de Diseño de Indumen-
taria de Autor. Diagnóstico y desafíos a 10 años del surgimiento del fenómeno en Ar-
gentina | Marina Pérez Zelaschi: Observatorio de tendencias | Sofía Marré: La propiedad 
intelectual y el diseño de indumentaria de autor | Diana Avellaneda: Telas con efectos 
mágicos: iconografía en las distintas culturas. Entre el arte, la moda y la comunicación | 
Silvina Rival: Tiempos modernos. Entre lo moderno y lo arcaico: el cine de Jia Zhang-ke 
y Hong Sang-soo | Cristina Amalia López: Moda, Diseño, Técnica y Arte reunidos en el 
concepto del buen vestir. La esencia del oficio y el lenguaje de las formas estéticas del 
arte sartorial y su aporte a la cultura y el consumo del diseño | Patricia Doria: Conside-
raciones sobre moda, estilo y tendencias | Gustavo A. Valdés de León: Filosofía desde el 
placard. Modernidad, moda e ideología | Mario Quintili: Nanociencia y Nanotecnolo-
gía... un mundo pequeño | Diana Pagano: Las tecnologías de la felicidad privada. Una 
problemática tan vieja como la modernidad | Elena Onofre: Al compás de la revolución 
Interactiva. Un mundo de conexiones | Roberto Aras: Principios para una ética de la 
ficción televisiva | Valeria Stefanini Zavallo: El uso del cuerpo en las revistas de moda 
| Andrea Pol: La marca: un signo de identificación visual y auditivo sinérgico. (2012). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 42, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte, Dise-
ño y medias tecnológicas. Rosa Chalkho: Hacia una proyectualidad crítica. [Prólogo] | 
Florencia Battiti: El arte ante las paradojas de la representación | Mariano Dagatti: El vo-
yeurismo virtual. Aportes a un estudio de la intimidad | Claudio Eiriz: El oído tiene ra-
zones que la física no conoce. (De la falla técnica a la ruptura ontológica) | María Cecilia 
Guerra Lage: Redes imaginarias y ciudades globales. El caso del stencil en Buenos Aires 
(2000-2007) | Mónica Jacobo: Videojuegos y arte. Primeras manifestaciones de Game 
Art en Argentina | Jorge Kleiman: Automatismo & Imago. Aportes a la Investigación de 
la Imagen Inconsciente en las Artes Plásticas | Gustavo Kortsarz: La duchampizzación 
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del arte | María Ledesma: Enunciación de la letra. Un ejercicio entre Occidente y Oriente 
| José Llano: La notación del intérprete. La construcción de un paisaje cultural a modo 
de huella material sobre Valparaíso | Carmelo Saitta: La banda sonora, su unidad de 
sentido | Sylvia Valdés: Poéticas de la imagen digital. (2012) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 41, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas al sur de Latinoamerica II. Una mirada regional de los nuevos escenarios y 
desafíos de la comunicación. Marisa Cuervo: Prólogo | Claudia Gil Cubillos: Presen-
tación | Fernando Caniza: Lo público y lo privado en las Relaciones Públicas. Cómo 
pensar la identidad y pertenencia del alumno en estos ámbitos para comprender me-
jor su desempeño académico y su inserción profesional | Gustavo Cóppola: Gestión del 
Riesgo Comunicacional. Puesta en práctica | Maria Aparecida Ferrari: Comunicación y 
Cultura: análisis de la realidad de las Relaciones Públicas en organizaciones chilenas 
y brasileñas | Constanza Hormazábal: Reputación y manejo de Crisis: Caso empresas 
de telefonía móvil, luego del 27F en Chile | Patricia Iurcovich: La Pequeña y Mediana 
empresa y la función de la comunicación | Carina Mazzola: Repensar la comunicación 
en las organizaciones. Del pensamiento en línea hacia una mirada sobre la complejidad 
de las prácticas comunicacionales | André Menanteau: Transparencia y comunicación 
financiera | Edison Otero: Tecnología y organizaciones: de la comprensión a la interven-
ción | Gabriela Pagani: ¿Se puede ser una empresa socialmente responsable sin comuni-
car? | Julio Reyes: Las Cuatro Dimensiones de la Comunicación Interna. (2012) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 40, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alquimia de 
lenguajes: alfabetización, enunciación y comunicación. Alejandra Niedermaier: Prólo-
go | Eje: La alfabetización de las distintas disciplinas. Beatriz Robles. Bernardo Suárez. 
Claudio Eiriz. Gustavo A. Valdés de León. Mara Steiner. Hugo Salas. Fernando Luis Ro-
lando Badell. María Torre. Daniel Tubío | Eje: Vasos comunicantes. Norberto Salerno. 
Viviana Suárez. Laura Gutman. Graciela Taquini. Alejandra Niedermaier | Eje: Nuevos 
modos de circulación, nuevos modos de comunicación. Débora Belmes. Verónica Deva-
lle. Mercedes Pombo. Eduardo Russo. Verónica Joly. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 39, marzo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. Ciclo 2008-2009]. 
Tesis recomendada para su publicación: Paola Andrea Castillo Beltrán: Criterios trans-
diciplinares para el diseño de objetos lúdico-didácticos. (2011) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 38, diciembre. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño 
de Interiores en la Historia. Roberto Céspedes: El Diseño de Interiores en la Historia. 
Andrea Peresan Martínez: Antigüedad. Alberto Martín Isidoro: Bizancio. Alejandra Pa-
lermo: Alta Edad Media: Románico. Alicia Dios: Baja Edad Media: Gótico. Ana Cravino: 
Renacimiento, Manierismo, Barroco. Clelia Mirna Domoñi: Iberoamericano Colonial. 
Gabriela Garófalo: Siglo XIX. Mercedes Pombo: Siglo XX. Maestría en Diseño de la Uni-
versidad de Palermo. Tesis recomendada para su publicación. Mauricio León Rincón: 
El relato de ciencia ficción como herramienta para el diseño industrial. (2011) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 37, septiembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Picas (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 36, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relacio-
nes Públicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Paola Lattuada: Relaciones 
Públicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Fernando Arango: Comunica-
ciones corporativas. Damián Martínez Lahitou: Brand PR: comunicaciones de marca. 
Manuel Montaner Rodríguez: La gestión de las PR a través de Twitter. Orlando Daniel 
Di Pino: Avanza la tecnología, que se salve el contenido! Lucas Lanza y Natalia Fidel: Po-
lítica 2.0 y la comunicación en tiempos modernos. Daniel Néstor Yasky: Los públicos de 
las comunicaciones financieras. Investor relations & financial communications. Andrea 
Paula Lojo: Los públicos internos en la construcción de la imagen corporativa. Gusta-
vo Adrián Pedace: Las Relaciones Públicas y la mentira: ¿inseparables? Gabriel Pablo 
Stortini: La ética en las Relaciones Públicas. Gerardo Sanguine: Las prácticas profesio-
nales en la carrera de Relaciones Públicas. Paola Lattuada: Comunicación Sustentable: 
la posibilidad de construir sentido con otros. Adriana Lauro: RSE - Comunicación para 
el Desarrollo Sostenible en una empresa de servicio básico y social: Caso Aysa. (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 35, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La utilización 
de clásicos en la puesta en escena. Catalina Artesi: Tensión entre los ejes de lo clásico y lo 
contemporáneo en dos versiones escénicas de directores argentinos. Andrés Olaizola: La 
Celestina en la versión de Daniel Suárez Marzal: apuntes sobre su puesta en escena. Ma-
ría Laura Pereyra: Antígona, desde el teatro clásico al Derecho Puro - Perspectivas de la 
enseñanza a través del método del case study. María Laura Ríos: Manifiesto de Niños, o la 
escenificación de la violencia. Mariano Saba: Pelayo y el gran teatro del canon: los condi-
cionamientos críticos de Unamuno dramaturgo según su recepción en América Latina. 
Propuestas de abordaje frente a las problemáticas de la diversidad. Nuevas estrategias en 
educación superior, desarrollo turístico y comunicación. Florencia Bustingorry: Sin ba-
rreras lingüísticas en el aula. La universidad argentina como escenario del multicultu-
ralismo. Diego Navarro: Turismo: portal de la diversidad cultural. El turismo receptivo 
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como espacio para el encuentro multicultural. Virginia Pineau: La Educación Superior 
como un espacio de construcción del Patrimonio Cultural. Una forma de entender la 
diversidad. Irene Scaletzky: La construcción del espacio académico: ciencia y diversidad. 
Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. Tesis recomendada para su publica-
ción. Yaffa Nahir I. Gómez Barrera: La Cultura del Diseño, estrategia para la generación 
de valor e innovación en la PyMe del Área Metropolitana del Centro Occidente, Colom-
bia. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 34, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas, al sur de Latinoamérica. Paola Lattuada: Relaciones Públicas, al sur de Latino-
américa. Daniel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. María Isabel Muñoz Antonin: 
Reputación corporativa: Trustmark y activo de comportamientos adquisitivos futuros. 
Bernardo García: Tendencias y desafíos de las marcas globales. Nuevas expectativas so-
bre el rol del comunicador corporativo. Claudia Gil Cubillos: Comunicadores corpora-
tivos: desafíos de una formación profesional por competencias en la era global. Marce-
lino Garay Madariaga: Comunicación y liderazgo: sin comunicación no hay líder. Jairo 
Ortiz Gonzales: El rol del comunicador en la era digital. Alberto Arébalos: Las nuevas 
relaciones con los medios. En un mundo de comunicaciones directas, ¿es necesario ha-
cer media relations? Enrique Correa Ríos: Comunicación y lobby. Guillermo Holzmann: 
Comunicación política y calidad democrática en Latinoamérica. Paola Lattuada: RSE y 
RRPP: ¿un mismo ADN? Equipo de Comunicaciones Corporativas de MasterCard para 
la región de Latinoamérica y el Caribe: RSE - Caso líder en consumo inteligente. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 33, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: txts. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 32, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2004-2007]. 
Tesis recomendada para su publicación: Nancy Viviana Reinhardt: Infografía Didácti-
ca: producción interdisciplinaria de infografías didácticas para la diversidad cultural. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 31, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El paisa-
je como referente de diseño. Jimena Martignoni: El paisaje como referente de diseño. 
Carlos Coccia: Escenografía. Teatro. Paisaje. Cristina Felsenhardt: Arquitectura. Paisaje. 
Graciela Novoa: Historia. Marcas a través del tiempo. Paisaje. Andrea Saltzman: Cuerpo. 
Vestido. Paisaje. Sandra Siviero: Antropología. Pueblos. Paisaje. Felipe Uribe de Bedout: 
Mobiliario Urbano. Espacio Público. Ciudad - Paisaje. Paisaje Urbe. Patricia Noemí Cas-
co y Edgardo M. Ruiz: Introducción Paisaje Urbe. Manifiesto: Red Argentina del Paisaje. 
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Lorena C. Allemanni: Acciones sobre el principal recurso turístico de Villa Gesell “la 
playa”. Gabriela Benito: Paisaje como recurso ambiental. Gabriel Burgueño: El paisaje 
natural en el diseño de espacios verdes. Patricia Noemí Casco: Paisaje compartido. Pai-
saje como recurso. Fabio Márquez: Diseño participativo de espacios verdes públicos. 
Sebastián Miguel: Proyecto social en áreas marginales de la ciudad. Eduardo Otaviani: 
El espacio público, sostén de las relaciones sociales. Blanca Rotundo y María Isabel Pérez 
Molina: El hombre como hacedor del paisaje. Edgardo M. Ruiz: Patrimonio, historia y 
diseño de los jardines del Palacio San José. Fabio A. Solari y Laura Cazorla: Valoración 
de la calidad y fragilidad visual del paisaje. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 30, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Typo. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 29, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas 2009. Radiografía: proyecciones y desafíos. Paola Lattuada: Introducción. Fer-
nando Arango: La medición de la reputación corporativa. Alberto Arébalos: Yendo don-
de están las audiencias. Internet: el nuevo aliado de las relaciones públicas. Alessandro 
Barbosa Lima y Federico Rey Lennon: La Web 2.0: el nuevo espacio público. Lorenzo A. 
Blanco: entrevista. Lorenzo A. Blanco: ¿Nuevas empresas… nuevas tendencias… nuevas 
relaciones públicas…? Carlos Castro Zuñeda: La opinión pública como el gran grupo de 
interés de las relaciones públicas. Marisa Cuervo: El desafío de la comunicación interna 
en las organizaciones. Diego Dillenberger: Comunicación política. Graciela Fernández 
Ivern: Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. Carta 
abierta en el 50° aniversario. Juan Iramain: La sustentabilidad corporativa como ob-
jetivo estratégico de las relaciones públicas. Patricia Iurcovich: Las pymes y la función 
de la comunicación. Gabriela T. Kurincic: Convergencia de medios en Argentina. Paola 
Lattuada: RSE: Responsabilidad Social Empresaria. La tríada RSE. Aldo Leporatti: Issues 
Management. La comunicación de proyectos de inversión ambientalmente sensibles. 
Elisabeth Lewis Jones: El beneficio público de las relaciones públicas. Un escenario en 
el que todos ganan. Hernán Maurette: La comunicación con el gobierno. Allan McCrea 
Steele: Los nuevos caminos de la comunicación: las experiencias multisensoriales. Da-
niel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. Roberto Starke: Lobby, lobistas y bicicle-
tas. Hernán Stella: La comunicación de crisis. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 28, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sandro Be-
nedetto: Borges y la música. Alberto Farina: El cine en Borges. Alejandra Niedermaier: 
Algunas consideraciones sobre la fotografía a través de la cosmovisión de Jorge Luis 
Borges. Graciela Taquini: Transborges. Nora Tristezza: El arte de Borges. Florencia Bus-
tingorry y Valeria Mugica: La fotografía como soporte de la memoria. Andrea Chame: 



Cuaderno 121  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 205-251  ISSN 1668-0227 247

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

Fotografía: los creadores de verdad o de ficción. Mónica Incorvaia: Fotografía y Reali-
dad. Viviana Suárez: Imágenes opacas. La realidad a través de la máquina surrealista o 
el desplazamiento de la visión clara. Daniel Tubío: Innovación, imagen y realidad: ¿Sólo 
una cuestión de tecnologías? Augusto Zanela: La tecnología se sepulta a sí misma. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Catalina Julia 
Artesi: ¿Un Gardel venezolano? “El día que me quieras” de José Ignacio Cabrujas. Marcelo 
Bianchi Bustos: Latinoamérica: la tierra de Rulfo y de García Márquez. Reflexiones en 
torno a algunas cuestiones para pensar la identidad. Silvia Gago: Los límites del arte. 
María José Herrera: Arte Precolombino Andino. Alejandra Viviana Maddonni: Ricardo 
Carpani: arte, gráfica y militancia política. Alicia Poderti: La inserción de Latinoamérica 
en el mundo globalizado. Andrea Pontoriero: La identidad como proceso de construcción. 
Reapropiaciones de textualidades isabelinas a la luz de la farsa porteña. Gustavo Valdés de 
León: Latinoamérica en la trama del diseño. Entre la utopía y la realidad. (2008) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 26, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guillermo 
Desimone. Sobreviviendo a la interferencia. Daniela V. Di Bella. Arte Tecnomedial: 
Programa curricular. Leonardo Maldonado. La aparición de la estrella en el cine clásico 
norteamericano. Su incidencia formal en la instancia enunciativa del film hollywoodense. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 25, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Judith 
Chalkho: Introducción: artes, tecnologías y huellas históricas. Norberto Cambiasso: El 
oído inalámbrico. Diseño sonoro, auralidad y tecnología en el futurismo italiano. Máximo 
Eseverri: La batalla por la forma. Belén Gache: Literatura y máquinas. Iliana Hernández 
García: Arquitectura, Diseño y nuevos medios: una perspectiva crítica en la obra de An-
toni Muntadas. Fernando Luis Rolando: Arte, Diseño y nuevos medios. La variación de la 
noción de inmaterialidad en los territorios virtuales. Eduardo A. Russo: La movilización 
del ojo electrónico. Fronteras y continuidades en El arca rusa de Alexander Sokurov, o del 
plano cinematográfico y sus fundamentos (por fin cuestionados). Graciela Taquini: Ver 
del video. Daniel Varela: Algunos problemas en torno al concepto de música interactiva. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 24, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sebastián 
Gil Miranda. Entre la ética y la estética en la sociedad de consumo. La responsabilidad 
profesional en Diseño y Comunicación. Fabián Iriarte. Entre el déficit temático y el adve-
nimiento del guionista compatible. Dante Palma. La inconmensurabilidad en la era de la 
comunicación. Reflexiones acerca del relativismo cultural y las comunidades cerradas. 
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Viviana Suárez. El diseñador imaginario [La creatividad en las disciplinas de diseño]. 
Gustavo A. Valdés de León. Diseño experimental: una utopía posible. Marcos Zangrandi. 
Eslóganes televisivos: emergentes tautistas. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
23, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. 
Diseño y Comunicación. Investigación de posgrado y hermenéutica. Daniela Chiappe. 
Medios de comunicación e-commerce. Análisis del contrato de lectura. Mariela D’Angelo. 
El signo icónico como elemento tipificador en la infografía. Noemí Galanternik. La inter-
vención del Diseño en la representación de la información cultural: Análisis de la gráfica 
de los suplementos culturales de los diarios. María Eva Koziner. Diseño de Indumentaria 
argentino. Darnos a conocer al mundo. Julieta Sepich. La pasión mediática y mediati-
zada. Julieta Sepich. La producción televisiva. Retos del diseñador audiovisual. Marcelo 
Adrián Torres. Identidad y el patrimonio cultural. El caso de los sitios arqueológicos de 
la provincia de La Rioja. Marcela Verónica Zena. Representación de la cultura en el diario 
impreso: Análisis comunicacional. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 22, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Oscar Eche-
varría. Proyecto Maestría en Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 21, julio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Chalkho. 
Arte y tecnología. Francisco Ali-Brouchoud. Música: Arte. Rodrigo Alonso. Arte, ciencia y 
tecnología. Vínculos y desarrollo en Argentina. Daniela Di Bella. El tercer dominio. Jorge 
Haro. La escucha expandida [sonido, tecnología, arte y contexto] Jorge La Ferla. Las artes 
mediáticas interactivas corroen el alma. Juan Reyes. Perpendicularidad entre arte sono-
ro y música. Jorge Sad. Apuntes para una semiología del gesto y la interacción musical. 
(2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 20, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Trabajos 
Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Uni-
versidad de Palermo. Catálogo 1993-2004. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
19, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. 
Cine latinoamericano. Leandro Africano. Funcionalidad actual del séptimo arte. Julián 
Daniel Gutiérrez Albilla. Los olvidados de Luis Buñuel. Geoffrey Kantaris. Visiones de la 
violencia en el cine urbano latinoamericano. Joanna Page. Memoria y experimentación 
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en el cine argentino contempoáneo. Erica Segre. Nacionalismo cultural y Buñuel en 
México. Marina Sheppard. Cine y resistencia. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 18, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guía de Artículos 
y Publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
1993-2004. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 17, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alicia Ban-
chero. Los lugares posibles de la creatividad. Débora Irina Belmes. El desafío de pensar. 
Creación - recreación. Rosa Judith Chalkho. Transdisciplina y percepción en las artes 
audiovisuales. Héctor Ferrari. Historietar. Fabián Iriarte. High concept en el escenario del 
Pitch: Herramientas de seducción en el mercado de proyectos fílmicos. Graciela Pacua-
letto. Creatividad en la educación universitaria. Hacia la concepción de nuevos posibles. 
Sylvia Valdés. Funciones formales y discurso creativo. (2004) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 16, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Adriana Amado 
Suárez. Internet, o la lógica de la seducción. María Elsa Bettendorff. El tercero del juego. 
La imaginación creadora como nexo entre el pensar y el hacer. Sergio Caletti. Imagina-
ción, positivismo y actividad proyectual. Breve disgresión acerca de los problemas del 
método y la creación. Alicia Entel. De la totalidad a la complejidad. Sobre la dicotomía 
ver-saber a la luz del pensamiento de Edgar Morin. Susana Finquelievich. De la tarta de 
manzanas a la estética bussines-pop. Nuevos lenguajes para la sociedad de la informa-
ción. Claudia López Neglia. De las incertezas al tiempo subjetivo. Eduardo A Russo. La 
máquina de pensar. Notas para una genealogía de la relación entre teoría y práctica en 
Sergei Eisenstein. Gustavo Valdés. Bauhaus: crítica al saber sacralizado. (2003) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 15, noviembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Relevamientos Temáti-
cos]: Noemí Galanternik. Tipografía on line. Relevamiento de sitios web sobre tipografía. 
Marcela Zena. Periódicos digitales en español. Publicaciones periódicas digitales de 
América Latina y España. (2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 14, noviembre. 
Con Arbitraje.

> Cuaderno: Ensayos. José Guillermo Torres Arroyo. El paisaje, objeto de diseño. (2003) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 13, junio.
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> Cuaderno: Recopilación Documental. Centro de Recursos para el Aprendizaje. Rele-
vamientos Temáticos. Series: Práctica profesional. Diseño urbano. Edificios. Estudios 
de mercado. Medios. Objetos. Profesionales del diseño y la comunicación. Publicidad. 
(2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, abril.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2003 
en Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 11, diciembre

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Plan de Desarrollo Académico. Proyecto Anual. 
Proyectos de Exploración y Creación. Programa de Asistentes en Investigación. Líneas 
Temáticas. Centro de Recursos. Capacitación Docente. (2002) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 10, septiembre.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula: Espacios Académicos. Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Centro de Recursos para el aprendizaje. (2002) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 9, agosto.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Adriana Amado Suárez. Relevamiento terminológico en 
diseño y comunicación. A modo de encuadre teórico. Diana Berschadsky. Terminología 
en diseño de interiores. Área: materiales, revestimientos, acabados y terminaciones. 
Blanco, Lorenzo. Las Relaciones Públicas y su proyección institucional. Thais Calderón 
y María Alejandra Cristofani. Investigación documental de marcas nacionales. Jorge 
Falcone. De Altamira a Toy Story. Evolución de la animación cinematográfica. Claudia 
López Neglia. El trabajo de la creación. Graciela Pascualetto. Entre la información y el 
sabor del aprendizaje. Las producciones de los alumnos en el cruce de la cultura letrada, 
mediática y cibernética. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, mayo.

> Cuaderno: Relevamiento Documental. María Laura Spina. Arte digital: Guía bibliográfica. 
(2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 7, junio.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Fernando Rolando. Arte Digital e interactividad. (2001) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Débora Irina Belmes. Del cuerpo máquina a las máquinas 
del cuerpo. Sergio Guidalevich. Televisión informativa y de ficción en la construcción del 
sentido común en la vida cotidiana. Osvaldo Nupieri. El grupo como recurso pedagógico. 
Gustavo Valdés de León. Miseria de la teoría. (2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
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Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
5, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2002 en 
Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 4, julio.

> Cuaderno: Papers de Maestría. Cira Szklowin. Comunicación en el Espacio Público. 
Sistema de Comunicación Publicitaria en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires. 
(2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 3, julio. 

> Cuaderno: Material para el aprendizaje. Orlando Aprile. El Trabajo Final de Grado. Un 
compendio en primera aproximación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
2, marzo.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Lorenzo Blanco. Las medianas empresas como fuente 
de trabajo potencial para las Relaciones Públicas. Silvia Bordoy. Influencia de Internet 
en el ámbito de las Relaciones Públicas. (2000) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
1, septiembre. 
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Síntesis de las instrucciones para autores 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 
www.palermo.edu/dyc

Los autores interesados deberán enviar un abstract de 200 palabras en español, inglés y 
portugués que incluirá 10 palabras clave. La extensión del ensayo no debe superar las 8000 
palabras, deberá incluir títulos y subtítulos en negrita. Normas de citación APA. Bibliogra-
fía y notas en la sección final del ensayo.
Presentación en papel y soporte digital. La presentación deberá estar acompañada de una 
breve nota con el título del trabajo, aceptando la evaluación del mismo por el Comité de 
Arbitraje y un Curriculum Vitae. 

Artículos
. Formato: textos en Word que no presenten ni sangrías ni efectos de texto o formato 

especiales.
. Autores: los artículos podrán tener uno o más autores.
. Extensión: entre 25.000 y 40.000 caracteres (sin espacio).
. Títulos y subtítulos: en negrita y en Mayúscula y minúscula.
. Fuente: Times New Roman. Estilo de la fuente: normal. Tamaño: 12 pt. Interlineado: 

sencillo.
. Tamaño de la página: A4.
. Normas: se debe tomar en cuenta las normas básicas de estilo de publicaciones de la 

American Psychological Association APA.
. Bibliografía y notas: en la sección final del artículo.
. Fotografías, cuadros o figuras: deben ser presentados en formato tif a 300 dpi en escala de 

grises. Importante: tener en cuenta que la imagen debe ir acompañando el texto a modo 
ilustrativo y dentro del artículo hacer referencia a la misma.

Importante:
La serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación sostiene la exigencia 
de originalidad de los artículos de carácter científico que publica.
Es sistema de evaluación de los artículos se realiza en dos partes. En una primera instancia, 
el Comité Editorial evalúa la pertinencia de la temática del trabajo, para ser publicada en 
la revista. La segunda instancia corresponde a la evaluación del trabajo por especialistas. 
Se usa la modalidad de arbitraje doble ciego, permitiendo a la revista mantener la 
confidencialidad del proceso de evaluación.
Para la evaluación se solicita a los árbitros revisar los criterios de originalidad, pertinencia, 
actualidad, aportes, y rigurosidad científica. Será el Comité Editorial quien comunica a los 
autores los resultados de la misma.

Consultas
En caso de necesitar información adicional escribir a publicacionesdc@palermo.edu o 
ingresar a http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/instrucciones.php
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La des-materialización de productos tangibles en una perspectiva de 

sustentabilidad | Marina Andrea Baima: El proceso de diseño desde la 

génesis de los materiales | Marinella Ferrara and Valentina Rognoli: 

Introduction by the School of Design of Politecnico di Milano | 

Marinella Ferrara and Anna Cecilia Russo: The Italian Design 

Approach to Materials between tangible and intangible meanings 

| Linda Worbin: Designing for a start; irreversible dynamic textile 

patterns | Zurich Manuel Kretzer: Educating smart materials | Murat 

Bengisu: Biomimetic materials and design | Valentina Rognoli and 

Camilo Ayala Garcia: Material activism. New hybrid scenarios between 

design and technology | Giulia Gerosa and Laura Daglio: Diffuse 

materiality in public spaces between expressiveness and performance 

| Giovanni Maria Conti: Material for knitwear: a new contemporary 

design scenario | Giulio Ceppi: Slow+Design as sustainable sensoriality: 

an innovative approch aimed to explore the new relationships among 

design, innovation and sustainability.
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