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Resumo: O presente artigo apresenta uma contextualização da prática da mediação do design, no 
processo de empoderamento de comunidades e grupos de produção artesanal envolvidos em 
projetos de design social, estabelecendo relações entre design e o campo social e político. Investiga 
a possibilidade de desenvolvimento de tecnologias sociais por meio de metodologias de Design, 
próprias do processo criativo, para o auxílio na produção artesanal de projetos sociais. Acredita-se 
que pensar o Design de forma expandida, para além das possibilidades já conhecidas, é pensar e 
fazer design de uma maneira social e politicamente mais responsável, além de explorar toda a 
potência do design para a questão da inovação social. 
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1. Introdução 
Este artigo é um resultado preliminar da pesquisa que está sendo desenvolvida, em nível de 

mestrado sob a orientação da professora Luiza Novaes, no Programa de Pós-Graduação em Design da PUC-
Rio. O estudo visa contribuir com uma reflexão sobre a relação entre Design e empreendimentos sociais 
econômicos que trabalham com artesanato e design, na medida em que investiga a possibilidade de 
validação de metodologias de design no processo de desenvolvimento de tecnologias sociais. Estas 
metodologias estão presentes nos processos de construção, manutenção e produção desses 
empreendimentos e, a partir do momento em que são consideradas tecnologias sociais, são capazes de ser 
reaplicadas ampliando dessa forma o caráter estratégico do design no processo de inovação social. O 
desafio é entender como acontece o processo metodológico do design em empreendimentos econômicos 
sociais com produção artesanal; como estes processos podem ser caracterizados como tecnologias sociais; 
e quais os impactos que causam nestes projetos sociais.  

 
2. Dimensões do fazer social do Design 

O design, com suas características híbridas, está sendo cada vez mais associado à resolução de 
problemas transversais, dentre eles os pertencentes ao âmbito social, coexistindo de forma 
interdependente das estruturas sociais, de tal modo que desde o seu surgimento, o design tem sido 
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transformado e vem transformando o contexto social de cada época. As teorias e práticas do design têm 
percorrido novas esferas projetuais, ultrapassando as fronteiras tradicionais do projeto orientado ao 
produto, em busca de novos modelos de atuação com enfoque na melhoria dos fatores humanos, 
ambientais e econômicos.   

Essa flexibilidade no campo interdisciplinar torna o design uma área promissora em relação à 
atuação junto a iniciativas que levam à inovação social. Como exemplo, podemos citar práticas criativas 
que envolvem o design e o artesanato. Segundo Manzini (2008), Inovação Social refere-se às mudanças do 
modo como indivíduos ou comunidades agem para resolver seus problemas e criam novas oportunidades. 
Essas iniciativas, geralmente, possuem um caráter de conhecimento criativo e uma capacidade 
organizacional que se manifestam de modo mais aberto e flexível, com o objetivo de romper padrões 
consolidados e guiar novos comportamentos e modos de pensar. Compreender o design de forma 
expandida com foco no social se faz necessário, já que, na maioria das vezes, o resultado de um projeto de 
design reflete necessidades e interesses dos indivíduos, como forma de um processo de interação social. 

Nesta perspectiva, o design favorece e fortalece a inovação social, pois dialoga bem com outros 
campos disciplinares e é capaz de desenvolver soluções integradas de produto, serviço e comunicação, ou 
seja, estratégias adequadas para se enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Uma característica 
importante nesse processo é ele acontecer de forma horizontal e não hierarquizada, permitindo que as 
pessoas interessadas participem do processo e sejam empoderadas por ele, havendo assim uma 
redistribuição do poder de decisão da sociedade. 

Em uma abordagem mais contemporânea, o design é percebido de forma multidisciplinar. Neste 
artigo, adotamos o conceito de Design da fundação International Council of Societies of Industrial Design 
(ICSID), que interpreta a função do design de forma mais ampla e abrangente, como uma atividade criativa 
cujo objetivo é estabelecer as qualidades multifacetadas de objetos, processos, serviços e seus sistemas em 
ciclo completo de vida. Portanto, design como o fator central da humanização inovadora de tecnologias e o 
fator crucial de intercâmbio cultural e econômico. 

O ponto principal desta colocação está relacionado à capacidade que o design tem de modificar o 
ambiente e transformar a relação dele com o indivíduo diante de suas necessidades concretas. Um 
exemplo disso são os projetos de design com foco no social, em comunidades com contexto de 
vulnerabilidade social, nos quais o designer tem uma participação ativa no processo de empoderamento de 
indivíduos em busca de uma melhoria da qualidade de vida. 

Nesse tipo de projeto, um conceito que surge como um facilitador é o de Tecnologia Social, que diz 
respeito ao entendimento e à materialização de uma ideia que propõe um processo de transformação na 
sociedade. São projetos que, no seu processo de criação, podem e devem contribuir para o exercício da 
responsabilidade social e para a gestão de processos de mudanças comportamentais. Eles devem 
possibilitar também a otimização do desempenho, da inovação, da qualidade, da durabilidade, da 
aparência e dos custos referentes a cada produto, ambiente, informação e marca. 

Segundo Lassance e Pedreira (2004), esse é um conceito que faz referência a uma ideia inovadora 
de desenvolvimento, que leva em conta a coletividade em todo o seu processo de organização, 
desenvolvimento e implantação. O design, por meio da tecnologia social, é capaz de unir saberes 
populares, conceitos técnicos, científicos e organização social que funcionam como meios eficazes para o 
objetivo de inclusão social. Um princípio importante, que estas tecnologias sociais devem permitir, é a 
possibilidade de serem reaplicáveis, ou seja, que qualquer outro grupo produtivo ou profissional que queira 
desenvolver um projeto semelhante possa utilizá-las como base, a fim de obter resultados semelhantes, 
fortalecendo assim a inovação social. 

Esta proposição corrobora com a construção de uma visão compartilhada de futuros possíveis e 
sustentáveis, na qual, segundo Manzini (2008; p.16), cabe ao design oferecer novas soluções aos 
problemas, sejam eles novos ou velhos. E, para tanto, o design deve estar profundamente ciente de sua 
missão, que é “melhorar a qualidade do mundo”. Os designers lidam com as interações cotidianas dos 
seres humanos com seus artefatos. São estas interações, aliadas às expectativas de bem estar, que devem 
mudar seu caminho e rumar à sustentabilidade. O mesmo acontece no contexto de projetos sociais com 
produção artesanal: as metodologias de design, desenvolvidas a partir da visão delas sendo tecnologias 
sociais, fortalecem as interações entre o design e os beneficiários dos projetos. Desta forma, criam modos 
de ser e fazer ao mesmo tempo criativos e colaborativos, desenvolvendo habilidades de design nos 
beneficiários. 



 

 

Acredita-se que seja necessária a incorporação de outras maneiras de lidar com o design, que 
viabilizem novos princípios para a consolidação da produção de um campo expandido do design, para além 
do tecnicismo e do mercado de produção em massa, encorajando um desenvolvimento contaminado pelo 
cotidiano, com a existência de um design engajado politicamente e socialmente. Manzini (2008) considera 
que, 

Caminhar rumo à sustentabilidade é ir na contra mão do conservadorismo, em outras 
palavras, preservar e buscar a regeneração do nosso capital ambiental e social significa 
romper com as tendências dominantes em termos de estilo de vida, produção e consumo, 
abrindo-se para novas possibilidades. (MANZINI, 2008 p.15) 

 
Nesse sentido, pensar metodologias de design como tecnologias sociais significa pensa-las de forma 

a que elas possam ser reaplicadas, garantindo resultados semelhantes e ao mesmo tempo empoderando 
grupos produtivos com novas formas de trabalho, para além das formas produtivas vigentes, 
potencializando seu poder criativo. Empreendimentos econômicos sociais realizados sob o enfoque do 
Design Social trazem como inovação a introdução da participação do usuário do produto nas etapas do 
processo de projeto, incluindo elementos da sua vivência. Com esta prática o design social cria uma nova 
lógica de projetar, construída pouco a pouco, com uma contínua participação dos indivíduos que 
expressam seus desejos e necessidades. Muitas vezes estes projetos vão na contra mão dos meios de 
produção, pela multiplicidade de processos produtivos envolvidos ou por seguir uma lógica de produção 
muito diferente dos meios existentes, pois têm como prioridade a lógica do usuário. 
 Segundo SZANIECKI (2007, p.113), atualmente vivemos o capitalismo que é chamado cognitivo ou 
cultural, que se alimenta justamente da criação e dos produtos estéticos, portanto, neste contexto, criar e 
produzir podem ser mais do que simplesmente exercer sua criatividade, pode ser um ato político. 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 produção ou uma alternativa ao capitalismo, mais 
inclusiva, participativa e de coprodução. Essa estrutura de trabalho faz parte de uma visão multidisciplinar 
e colaborativa, na qual a autoria do produto não é apenas do designer, mas sim de todos os envolvidos no 
processo de produção, sendo um exemplo claro de processo coletivo colaborativo onde não há uma 
liderança, portanto, tratando-se de uma parceria ou co-design.  

Esses empreendimentos econômicos sociais com produção artesanal e participação do design são, 
portanto, próprios da inovação social. Pois neles estão presentes: iniciativas participativas e colaborativas; 
a prática de coprodução entre designers e artesãos (produtores locais); a existência das tradições, mesmo 
que estas já estejam na memória; e o uso de tecnologias que possam ser reinterpretadas e utilizadas de 
maneira original. Assim, o design ao desenvolver tecnologias sociais funciona como fertilizante para o 
desenvolvimento de uma economia do conhecimento, gerando e colocando em prática ideias novas e mais 
sustentáveis de bem-estar. 
 
3. Tecnologia Social uma estratégia para a inovação social 

A Tecnologia Social surge como uma alternativa à Tecnologia Convencional, que foi desenvolvida 
pelas grandes corporações sendo uma das estratégias de ação do capitalismo. A tecnologia convencional é 
segmentada, não permite que o produtor exerça controle sobre a produção; é alienante, pois suprime a 
criatividade do produtor; é hierarquizada, pois exige que haja a posse privada dos meios de produção; e 
tem como objetivo principal (senão único) o controle sobre o trabalho (DAGNINO, 2009, p.18). Com o 
enfoque na tecnologia e seus conceitos voltados para a inclusão social, a tecnologia social aponta para 
possibilidades e meios de produção coletiva e não apenas mercadológica. 

A origem deste pensamento surge na Índia, no final do século XIX, com a figura de Gandhi e sua 
luta, na qual os pensamentos reformistas estavam voltados para a reabilitação, desenvolvimento e 
popularização de técnicas tradicionais de produção, como estratégia de resistência contra o domínio 
britânico. Gandhi incentivava a proteção dos artesanatos das aldeias, o que não significava uma 
conservação estática das tecnologias tradicionais. Segundo Herrera (1983),  

 
 



 

 

“ao contrário, esta iniciativa implicava o melhoramento das técnicas locais, a adaptação da 
tecnologia moderna ao meio ambiente e às condições da Índia, e o fomento da pesquisa 
científica e tecnológica, para identificar e resolver os problemas importantes imediatos.” 
(Herrera, 1983, p. 10-11)    

 
O objetivo final dessa valorização das técnicas tradicionais era a transformação da sociedade hindu, 

por meio de um processo orgânico de crescimento iniciado de dentro, e não de uma imposição externa. 
As tecnologias sociais envolvem, portanto, a discussão de processos, técnicas e procedimentos que, 

associados a uma forma de fazer coletiva e colaborativa, representam soluções para a inclusão social e 
superação da pobreza (Lassance e Pedreira, 2004). Desta forma, se apresentam como um desafio teórico e 
prático, pois essas tecnologias sociais nascem ou da sabedoria popular, ou do conhecimento científico, ou 
da combinação de ambos. Em grande parte dos casos, o cenário para a construção das tecnologias sociais é 
o de um contexto de vulnerabilidade social onde existe uma condição de total abandono político de uma 
comunidade. E, desta forma, geralmente esse tipo de iniciativa se apresenta como uma resistência política, 
principalmente ao capitalismo. É o que autores como Hard e Negri consideram como sendo uma 
experiência Biopotente ou Biopotência3, que se aproveita de estratégias do próprio capitalismo para 
subvertê-lo. As tecnologias sociais se tornam uma alternativa de produção onde são criadas formas de 
sociabilidade solidárias, baseadas no trabalho coletivo colaborativo e na participação democrática, nas 
quais a tomada de decisão sobre os processos de produção e gestão é compartilhada com a comunidade. 

Os princípios para a formação de tecnologias sociais perpassam pela forma de aprendizagem e 
participação, que são processos mútuos, ou seja, a partir de uma construção coletiva e colaborativa do 
conhecimento, os beneficiários dessas soluções são empoderados com autonomia, para as tomadas de 
decisão em cada etapa do processo de Tecnologia Social. Outra questão importante, nesse processo de 
aprendizagem e participação, é a apreensão e construção de conhecimento por parte dos beneficiários, 
pois, para que exista real aprendizado, apropriação de conhecimento e derivação deste conhecimento em 
novos conhecimentos, e para que aconteça uma transformação social, é preciso uma compreensão da 
realidade de maneira sistêmica.  

Quando se pensa em formação de tecnologias sociais por meio de metodologias do design, 
pressupõe-se que além de se buscar os parâmetros descritos para essas tecnologias sociais, devamos 
relaciona-los a princípios presentes em metodologias do design tais como: a razão de ser de um projeto; os 
processos de tomada de decisão; o papel da população no processo; o pensamento sistêmico; a 
identificação/construção de conhecimento na prática – conhecimento tácito; a relação com a 
sustentabilidade; e a ampliação de escala.   

Além desses princípios e parâmetros, as tecnologias sociais necessitam de viabilidade técnica, 
principalmente quando sua origem está baseada na sabedoria popular, e são as soluções reunidas em 
torno do conhecimento técnico científico que garantem a elas racionalidade. “Dotar as tecnologias sociais 
de racionalidade técnica é essencial para aumentar suas chances de serem legitimadas e ganhar força.” 
(LASSANCE E PEDREIRA, 2004, 74). Isso é necessário devido à natureza da sabedoria artesanal, que se 
fundamenta na experimentação, ou seja, é mais empírica, mesmo as mais complexas e organizadas. 
Todavia, esse conhecimento muitas vezes é implícito e não explícito, as pessoas sabem mostrar o que 
fazem, mas têm dificuldades para explicar de que maneira conseguiram fazê-lo.  

Agregar o design nesse processo de formação de tecnologias sociais pode garantir este respaldo 
técnico científico, além de fortalecer outro pré-requisito necessário para a formação dessas tecnologias, 
que é o da reaplicação, pois as metodologias do design são caminhos possíveis de serem repetidos 
sistematicamente. Reaplicar diz respeito à possibilidade que a tecnologia social tem de ser utilizada 
novamente em outros lugares que possuam situações semelhantes. Contudo, a cada vez que essa 
tecnologia social for utilizada, ela necessitará de ajustes, já que ambientes diferentes têm características 
únicas. “Nem tudo que é viável em um lugar pode sê-lo da mesma forma, em outro. Adaptações 
inteligentes e espírito inovador explicam por que se fala em reaplicação, e não em replicação de 
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tecnologias sociais” (LASSANCE E PEDREIRA, 2004, p.68). É possível perceber, então, que não há receitas 
para uma mediação do design na área do artesanato. Apontamentos de metodologias de design, que 
possam ser consideradas tecnologias sociais, tendem a fortalecer a possibilidade de reaplicação, uma vez 
que possuem um método por trás de suas ações. 

 
4. Metodologias de design possíveis de se tornarem tecnologias sociais 

No campo do Design, a metodologia de projeto, enquanto disciplina e prática social, tem sua 
origem na Revolução Industrial, quando ouve uma separação das ações de criação e confecção do produto, 
antes integradas na atividade do artesão. A noção de metodologia de projeto, contudo, só começa a tomar 
forma a partir das escolas de Design da Alemanha entre 1910 e 1960. (HEINRICH, 2013:60). Neste início, a 
metodologia de projeto em Design possuía um caráter mais racional e analítico, com base na tríade fase 
idealizadora, fase formativa e fase produtiva.    

Na contemporaneidade a interdisciplinaridade ganha força no campo do Design, o que gera 
estratégias de projeto diferenciadas, onde a metodologia torna-se um eixo de ação no qual o designer pode 
transitar por diversos conhecimentos, sem desqualificar a natureza especifica do projeto em que ele atua. 
Por volta de 1970, a partir principalmente do pensamento inglês sobre o campo do Design, com 
considerações sobre sua definição e prática, surgem novas perspectivas que superam o caráter restritivo de 
antes.  

De maneira abrangente, a metodologia em Design pode ser considerada uma ferramenta para o 
pensar, um conjunto de métodos que o designer utiliza para apresentar recursos e argumentos para 
deslocar suportes, repensar formatos e adaptar tecnologias, para produzir a tão requerida inovação 
(RIBEIRO, 2008). Para tanto, a metodologia tem que ser capaz de contemplar uma investigação cultural e 
social. Sendo assim, podemos considerar que metodologia em Design, como uma estratégia que traça 
caminhos para se chegar a um determinado resultado, deve considerar aspectos materiais (variantes 
técnicas) e aspectos imateriais (variantes culturais) de um projeto, desenhando um caminho tático em 
Design. Como estas variantes são interdependentes, a metodologia como uma investigação deve prever 
métodos adequados a circunstâncias dos projetos.  

Segundo Coelho (2008; p.251-252), o método é definido como a organização qualitativa de 
determinado trabalho, uma alternativa para se atingir uma determinada finalidade. Para o autor, método 
seria um conjunto de técnicas ou ferramentas específicas para determinada ação, e metodologia seria o 
conjunto dessas ações. Sendo assim, é possível considerar que o método é adaptável a cada tipo de projeto 
e se desenvolve pela criatividade. Essa possibilidade de adaptação do método é de suma importância para 
o processo de validação de uma metodologia de Design em Tecnologia Social, pois uma questão primordial 
é que a tecnologia possa ser reaplicável. Esta característica diz respeito à possibilidade de adaptação de 
uma tecnologia quando aplicada em contextos semelhantes ao contexto em que ela foi criada, assim, o fato 
de um método ser adaptável se apresenta como um fator validador para que uma metodologia de Design 
possa vir a ser considerada uma tecnologia social. 

 
4.1 O uso do Caderno de processo como uma possível tecnologia social 

O caderno de processo é um método muito utilizado por designers durante o processo criativo para 
um novo projeto, ou até mesmo durante o decorrer de suas vidas profissionais, sem ter necessariamente 
um uso exclusivo em projetos. O método consiste no registro assistemático de ideias em um caderno, 
como forma de registro de opções criativas para a resolução de um problema de design ou mesmo de 
observações sobre situações que fazem parte do nosso cotidiano. Esse registro acontece de inúmeras 
maneiras, por meio de soluções gráficas, desenhos, pinturas, colagens, e anotações textuais dentre outras. 

O que torna esse caderno importante é o fato dele ser um lugar de experimentação e de coleta de 
informações, que a qualquer momento pode ser revisitado pelo designer para que, por meio dele, possa 
elaborar alternativas criativas para soluções práticas em projeto. O caderno pode conter informações de 
natureza diversa, cores, texturas, formas, anotações, percepções e símbolos que podem estar presentes no 
resultado final do projeto, seja ele um produto, uma ideia, um serviço ou qualquer outra forma de 
materialização. 

O uso do caderno de processo como uma tecnologia social se apresenta possível tendo em vista sua 
viabilidade de reaplicação no contexto de criação da produção artesanal em um projeto social. O fato de o 
caderno ser um método bastante utilizado, e já incorporado na prática de projeto em design por muitos 



 

 

profissionais, fortalece esta proposta. A capacidade de adaptação desse método do caderno de processo ao 
contexto sociocultural de grupos produtivos de artesanato, e ainda, o fato dele trazer soluções concretas 
para a produção e inovação dos processos criativos desses produtos, o tornam uma opção que merece 
atenção. 

Além de todos esses pontos apresentados, o fato do caderno de processo ser um método já 
bastante utilizado como processo criativo em ambientes universitários, em cursos de design, nos fez optar 
por ele como objeto de estudo, buscando analisar o seu emprego em um projeto específico, que relatamos 
a seguir. O projeto em questão contou com a participação de alunos bolsistas de pesquisa, dentre eles um 
dos autores deste artigo, que por terem feito a graduação em design na universidade promotora do projeto 
estavam familiarizados com o seu uso.  

 
4.2 Aplicação prática 

Um exemplo prático que ilustra o uso do método do caderno de processo na produção artesanal é 
o do trabalho realizado pelo grupo produtivo ASAS_aglomeradas, como parte do Projeto Artesanato 
Solidário do Aglomerado da Serra – ASAS4, de Belo Horizonte, Minas Gerais. É importante ficar claro que 
nesse artigo o intuito não é mostrar ou descrever detalhadamente as ações de trabalho do grupo ASAS, 
mas sim fazer uma reflexão e análise sobre uma metodologia utilizada pelo grupo – caderno de processo - e 
relaciona-la à formação de tecnologia social. Reforçamos que um elemento facilitador, para que esta 
reflexão fosse possível, foi um dos autores deste artigo ter tido participação/experiência anterior no 
projeto do grupo ASAS. 

 O pensamento de Design que embasou o projeto do grupo ASAS estava centrado em uma 
capacitação multidisciplinar, elaborada com o intuito de gerar renda por meio do desenvolvimento de 
produtos com alto valor agregado, incorporando aspectos do design contemporâneo ao artesanato 
urbano5, em uma tentativa de melhoria de renda e aumento da qualidade de vida dos beneficiários do 
projeto. O objetivo do ASAS era estabelecer um processo sustentável de geração de renda a partir do 
conceito de autonomia criativa e produtiva, com foco no empoderamento dos artesãos e da comunidade. 
Dentro de um conceito expandido de artesanato solidário, o projeto desenvolveu metodologias específicas 
de criação em artesanato e design com o intuito de capacitar as artesãs para o desenvolvimento de objetos 
inventivos singulares.  

No projeto, a capacitação aconteceu por meio de oficinas e aulas que auxiliavam no 
desenvolvimento da criatividade, como por exemplo, oficinas de sensibilização estética no território da 
favela; aulas expositivas com referências artísticas; oficinas de colagens; oficinas de desenho; oficinas de 
encadernação; oficinas de estamparia; e oficinas de pinhole – fotografia sem câmera, dentre outras.  

Em paralelo a todos esses recursos metodológicos, o uso do caderno de processo era constante nas 
oficinas de criação, como forma de registro do caminho percorrido ao longo da criação. As artesãs eram 
sensibilizadas a retratar seu cotidiano, colocando portanto o foco de suas criações no território do 
aglomerado. Os registros das experiências eram feitos por meio de desenhos e colagens no caderno de 
processo.  

Esses registros eram revistos e comentados posteriormente, em conjunto, pelos  designers e pelas 
artesãs, e dessa colaboração se escolhiam iconografias para geração de alternativas. Na grande maioria das 
vezes, os relatos ali presentes geravam estampas, e funcionavam como referências para cores, texturas e 
formas dos produtos finais da coleção, trazendo assim o fortalecimento de uma identidade cultural e o 
reforço do território onde as artesãs viviam. 

                                                        
4 O projeto Artesanato Solidário do Aglomerado da Serra (ASAS) foi um projeto de extensão da Universidade FUMEC 
em Belo Horizonte, do qual Luiz Lagares, um dos autores deste artigo, participou por 2 anos como Bolsista de Iniciação 
Científica do CNPq. Primeiro atuou em nível de pesquisa científica e depois na extensão universitária, auxiliando na 
produção de um material didático para as oficinas de estamparia. O projeto ASAS foi patrocinado pela rede Unisol / 
Santander, por alguns anos, o que garantiu a viabilidade da estrutura física e material do projeto.  
5 Artesanato urbano é uma categoria de artesanato presente no Termo de Referência do SEBRAE para o Setor de 
Artesanato. O artesanato urbano promove uma volta às origens, ao investir em peças feitas à mão, porém, com 
toques contemporâneos. As peças são típicas de grandes metrópoles, servindo como um complemento na renda de 
profissionais de diversas áreas. 



 

 

 

Figura 1 – Caderno de processo dos beneficiários do projeto Artesanato Solidário do Aglomerado da Serra (ASAS). 
Elementos visuais característicos do território, que fizeram parte da primeira coleção do grupo produtivo, chamada 
Natureza na Favela. Aplicação do registro do caderno de processo no produto final. Fonte: Catálogo ASAS. Adaptado 
em 25/08/2015 

 
A escolha do método do caderno de processo para análise e reflexão se justifica, tendo em vista 

que o uso desse processo envolve questões relativas aos princípios das tecnologias sociais. Isso porque ao 
utilizar o caderno de processo, as artesãs exercitam o aprendizado de forma participativa, expressando seu 
olhar e sua subjetividade. Além disso, durante o processo de escolha de alternativas, nos processos de 
tomada de decisão, as artesãs se colocam com autonomia, pois cada uma tem a oportunidade de expor 
suas escolhas e de decidir quais alternativas preferem, o que acaba empoderando-as. Por fim, as artesãs 
apreendem o conhecimento sobre como utilizar essa ferramenta metodológica para a geração de 
alternativas criativas, fortalecendo com isso a possibilidade de reaplicação desse conhecimento, seja 
transmitindo-o para novas artesãs que venham a entrar no grupo ou até mesmo para outras pessoas fora 
do processo de produção artesanal. 

 
4.3 O uso do caderno de processo na elaboração de cartografias subjetivas, como um método de criação 
em design e possível tecnologia social na prática artesanal 

As cartografias subjetivas podem ser consideradas como um mapa subjetivo, criado de forma 
coletiva e colaborativa, por meio do processo criativo de representação, tendo como finalidade viabilizar a 
expressão de um grupo produtivo, em seu processo criativo de design e artesanato. Esse método foi 
desenvolvido de forma coletiva e colaborativa pelas artesãs do projeto ASAS e designers da Universidade 
FUMEC, durante as oficinas de processo criativo para a criação da terceira coleção de produtos do grupo de 
artesãs.  

Esta metodologia surgiu como uma alternativa para o desenvolvimento e criação de produtos que 
fossem coletivos, eliminando o caráter de autoria que ainda existia nos produtos da coleção anterior. Este é 
um ponto importante, porque ao final do desenvolvimento da primeira coleção, o grupo passou por um 
momento de crise. Como alguns produtos foram desenvolvidos individualmente, alguns foram mais 
vendidos que outros, o que gerou ciúmes e problemas de auto estima entre as artesãs. Na tentativa de 
contornar este problema, surgiu a ideia de reaplicar a metodologia do caderno de processo com alguns 
ajustes. 

Assim, na nova coleção o trabalho se desenvolveu com algumas modificações. Inicialmente, o 
processo se deu a partir do registro prévio de referências de cada artesã, feito no caderno de processo, 
como já exemplificado. A partir de então, cada artesã foi incentivada a se expressar graficamente, sobre um 
tema, em um rolo de papel estendido na sala. A criação dessa cartografia subjetiva foi acontecendo de 
forma orientada, utilizando-se fundamentos básicos de design como linhas, planos, formas e contra-
formas, colagens, sobreposições de imagens e palavras; e de maneira coletiva e colaborativa, associando-se 
a experiência de cada artesã com o aglomerado, em um único mapa desenhado coletivamente.  

 



 

 

 

 
 
Figura 2 – Cartografias subjetivas colaborativas - parte do processo criativo do projeto Artesanato Solidário do 
Aglomerado da Serra (ASAS). Composição de estampas feitas de forma coletiva e colaborativa, com elementos 
próprios do território da favela. Fonte: Catálogo ASAS. Adaptado em 25/08/2015 

 
No final desse processo, as artesãs selecionaram nestes mapas, de forma coletiva, as imagens mais 

adequadas para os produtos da nova coleção.  

 

 

Figura 3 – Aplicação no produto final de estampa feita de forma coletiva e colaborativa, com elementos próprios do 
território da favela. Fonte: Catálogo ASAS. Adaptado em 25/08/2015 

  
O uso desse método de construção subjetiva de imagens, para estampas dos produtos 

confeccionados pelo grupo de artesãs, se torna potente, pois gera identificação por parte das artesãs, além 
de reduzir problemas relativos a autoria, ou seja, todas são criadoras dos produtos, estando igualmente 
representadas em cada um deles. As estampas representam a identidade do grupo, seu território e sua 
cultura. Este ponto, por si, já caracteriza o uso desse método como uma possível tecnologia social. Outro 
fato que favorece este uso, é sua criação de forma coletiva e colaborativa, além de ser facilmente 
reaplicado em um outro contexto semelhante àquele em que foi criado. Portanto, desenvolver cartografias 
subjetivas por meio de técnicas criativas presentes em processos de Design, como por exemplo a partir do 
uso do caderno de processo, pode se constituir como um vetor de criação de tecnologias sociais potentes e 
eficazes, para utilização na produção artesanal.   

 
5. Algumas considerações 

Pensar o design de forma ampla e inserido no contexto social faz com que ele se aproxime da 
realidade das pessoas, criando um ambiente material coerente para atender melhor suas necessidades. 



 

 

Nesse sentido, o design é basicamente um processo de interação social e como tal, não é socialmente 
neutro, sendo influenciado por interesses dos participantes do seu processo. Por isso, ampliar o nosso 
olhar acerca da nossa produção em Design se faz necessário. Assim, pensar o Design de forma expandida, 
para além das possibilidades já conhecidas; pensar e fazer um design de uma maneira mais social e política, 
se torna imprescindível. 

Os exemplos citados nos levam a crer que a inovação social passa pelo Design, e que o design pode 
ter um papel estratégico na formação de tecnologias sociais aplicadas a projetos com produção artesanal. 
Principalmente quando pensamos e exercemos ações metodológicas de design de uma maneira mais 
coletiva, colaborativa, nos preocupando com o contexto social e estando abertos para as questões 
contemporâneas. É importante lembrar que diante dessa pespectiva de mediação do design em ações de 
empoderamento em projetos de artesanato e design, deve-se trabalhar em parceria, com processos 
horizontais no que diz respeito à relação de poder e de criação. Estimular os beneficiários a redirecionarem 
seus olhares para dentro de si mesmos e do próprio território, buscando na própria cultura material e 
iconográfica as bases para a criação de novos produtos, fortalece a identidade cultural dos objetos gerados, 
uma vez que seus olhares, pouco contaminados por modismos, oferecem novas ideias, despojadas de vícios 
e referências exógenas. 

Abaixo, apresentamos um quadro comparativo com os parâmetros de tecnologias sociais e a 
utilização do método do caderno de processo. Esse paralelo que apresentamos, nos mostra que este pode 
ser um método, vindo do design ou utilizado por ele, para a formação de tecnologia social. 

 
Parâmetros de  

Tecnologias Sociais 
Tecnologias Sociais 

Uso do caderno de processo e 
Mapas Subjetivos no projeto ASAS 

Razão de ser 
Visa à solução de demandas 
concretas.  

Gera alternativas para escolha da 
solução concreta para a criação do 
produto. 

Processos de tomada de decisão 
Formas democráticas de tomada de 
decisão dirigidas à mobilização e à 
participação da população. 

Tomada de decisão autônoma das 
artesãs 

Papel da população 

Há participação, apropriação e 
aprendizagem por parte da 
população e de outros atores 
envolvidos. 

A participação é de forma coletiva e 
o aprendizado é construído ao longo 
do processo e apreendido pelas 
artesãs. 

Pensamento sistêmico 

Há planejamento, aplicação ou 
sistematização de conhecimento de 
forma organizada. 

O caderno de processo já é uma 
maneira de sistematizar o 
conhecimento e planejar como ele 
será utilizado. 

Construção de conhecimento 

Há produção de novos 
conhecimentos a partir da prática. 

 

A todo momento é possível descobrir 
algo novo nos registros que será 
capaz de gerar novos produtos.  

Relação com a sustentabilidade 

Visa à sustentabilidade econômica, 
social e ambiental. 

 

O ponto mais forte está na 
sustentabilidade social, pois leva em 
consideração questões sociais e 
culturais de cada artesã. 

Ampliação de escala 

Condições favoráveis que deram 
origem às soluções, de forma a 
aperfeiçoa-las e multiplica-las. 

O próprio mapa subjetivo já é um 
aperfeiçoamento do caderno de 
processo. Além de ambos poderem 
ser multiplicados. 

 
Quadro 01 – quadro comparativo entre os parâmetros de tecnologias sociais e o uso do caderno de processo e de 
mapas subjetivos pelo projeto ASAS. 

 
 
Mais do que atuar nas alterações de forma, cor, técnica usada e até mesmo no modo de fazer um 

produto artesanal, o designer deve ser um agente facilitador no empoderamento dos beneficiários de 
projetos sociais, levando-os por um caminho de compreensão que a inovação está na forma que eles 
pensam o produto e não apenas na maneira como eles fazem este produto.  



 

 

Somente assim é possível favorecer o aparecimento de tecnologias sociais que venham impactar, 
consideravelmente, a produção artesanal de um grupo. Além disso, no processo de criação dessas 
tecnologias sociais é preciso que sejam levadas em conta a valorização de técnicas criativas coletivas e 
colaborativas, que reflitam uma autoria também coletiva. Assim, produtos com identidade e representação 
local fortalecida são criados, favorecendo o aumento da qualidade de vida dessas pessoas envolvidas no 
processo de produção, além de uma desejada inclusão social.   
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