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Resumo: O artigo tem como objetivo descrever o modelo metodológico de design para 
a interação interdisciplinar em comunidades criativas, na apropriação de práticas 
sustentáveis para o desenvolvimento do Projeto de Extensão Cariño, uma pesquisa 
ação com foco na sustentabilidade ambiental, econômica e social desenvolvida em 
comunidades em vulnerabilidade social do entorno da universidade. 
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Abstract: The present article aims describe about the project model for an 
interdisciplinary interaction in creative communities, the appropriation of sustainable 
practices for the development of the Extension Project, an action research focused on 
the environmental, economic and social sustainability developed in socially vulnerable 
communities around the university. 
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Introdução 
O presente artigo aborda as práticas adotadas para o segundo ano do 

Projeto de Extensão "Cariño: roupas de bebê sustentáveis - ano II" da 
																																																													
1 Coordenadora do Projeto de Extensão “Cariño: roupas de bebê sustentáveis” do UniRitter.  Professora de Design de moda. 
Mestre em Design Estratégico (Unisinos, 2015), Pós Graduação em Moda Criatividade e inovação (Senac, 2009), e Graduação 
em Tecnologia em Moda e Estilo (UCS, 2006) desenvolve projetos sustentáveis com upcycling e tingimento natural. 
2 Mestre em Design estratégico pela Unisinos (2015), graduada em Design de moda pela Universidade Feevale. Atua 
como docente nos cursos de moda na Faculdade Senac e na Faculdade Uniritter com as disciplinas de modelagem e 
moulage 
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UniRitter. Tem-se como objetivo geral "descrever o modelo metodológico de 

design para a interação interdisciplinar em comunidades criativas, na 

apropriação de práticas sustentáveis para o desenvolvimento do Projeto de 

Extensão Cariño". Trata-se de uma pesquisa-ação com foco na 

sustentabilidade ambiental, econômica e social, com a proposta de agir de 

forma interdisciplinar junto às áreas de conhecimento de Design de Moda, 

Design de Produto, Design de Gráfico e Psicologia, em comunidades carentes 

do entorno dos campi Zona Sul e Fapa da UniRitter em Porto Alegre. 

 O projeto no primeiro ano desenvolveu a modelagem para bebês recém-

nascidos até um ano de idade, com peças feitas a partir da técnica de 

UpCycling em camisetas de algodão, aplicando moldes modulares com 

possibilidades de dobras e acabamentos que cresciam conforme o bebê se 

desenvolvia, desenvolveu 10 capacitações e atingiu o total de 1.607 pessoas 

impactadas. Para o segundo ano do projeto iniciou-se a pesquisa nas 

instituições parceiras para compreender suas necessidades locais. Com isso, 

viu-se a possibilidade de interação de forma mais abrangente com parceria a 

outros Projetos de Extensão da UniRitter, um sendo proveniente do curso de 

Contabilidade e outro Projeto de Extensão pertencente ao curso de Direito. 

Sendo assim, a proposta do ano de 2018 é validar a metodologia 

descrita no artigo para a cultura da sustentabilidade dentro de comunidades 

carentes no entorno da UniRitter, para assim, potencializar o projeto nos 

próximos passos durante o ano. Os referenciais teóricos que auxiliam no 

desenvolvimento metodológico e nas ações sustentáveis e interdisciplinares 

em comunidades criativas são: Gwilt (2014), Salcedo (2014), IDEO ( 2017), 

IDEO.ORG (2018), Manzini (2008), Manzini (2017), Leme (2017) e Rena 

(2012). 
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Projeto Cariño ano II 
O projeto de Extensão Cariño desenvolve-se no ano de 2018 na 

interdisciplinaridade dos cursos de graduação e pós-graduação da UniRitter. 

Tem-se a união das áreas de conhecimento Design de Moda, Design de 

Produto, Design Gráfico e Psicologia. 

A interdisciplinaridade torna-se um dos pilares importantes do projeto, 

pois consideram-se relevantes todos os conhecimentos bases para a troca de 

experiências na criação de novas possibilidades de inovação social. Para 

Manzini (2008, p.61) o “[...] processo de aprendizagem social largamente difuso 

no qual as mais diversificadas formas de criatividade, conhecimento e 

capacidades organizacionais deverão ser valorizadas do modo mais aberto e 

flexível possível”. Com pessoas qualificadas e capacitadas para auxiliar no 

desenvolvimento das comunidades pretende-se “[...] romper padrões 

consolidados e guiar rumo a novos comportamentos e modos de pensar”. 

(MANZINI, 2008, p.61). 

O autor ainda afirma que, a inovação social é guiada pela capacidade 

praticamente natural do ser humano de ser criativo, “de fazer design”. As 

pessoas pertencentes ao design e as suas especificações auxiliam no 

processo do co-design, pois em um mundo globalizado todos acabam 

interagindo na criação de novas possibilidades de design para a inovação 

social e para sanar problemas locais. (MANZINI, 2017, p.62) 

Por ter como premissa a sustentabilidade na base para o 

desenvolvimento do projeto dentro das comunidades carentes torna-se 

necessário usar das mudanças afirmadas por Manzini (2010, p.27), pois a 

sustentabilidade acaba por ser um processo lento de educação social, através 

da prática de menor consumo aos "[...] recursos ambientais e de regenerar o 

ambiente físico e social", como transformações capazes de melhorar a vida da 
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comunidade, tanto individual quanto coletiva. Nesse contexto as referências 

culturais e comportamentais locais modificam as possibilidades de ação 

metodológicas traçadas no Projeto Cariño, e se molda de acordo com as 

propostas apresentadas pelas instituições juntas às comunidades. 

Rena (2012, p. 113) propõe que a diversidade econômica, social e 

cultural tende a “[...] troca de experiências, informações e referências, durante 

esses processos, que consolidam os parâmetros das ações [...] , viabilizando o 

estabelecimento de relações e propostas diferenciadas”. Mediante isso, 

projetos de extensão, devem transferir ou repassar os conhecimentos 

adquiridos para o coletivo com transformações sociais que modifiquem a vida 

das pessoas da comunidade e a equipe de voluntários pertencentes à pesquisa 

de extensão. 

A partir do exposto pretende-se criar possibilidades de ação dentro das 

comunidades parceiras, de forma interdisciplinar para a cultura do design e da 

sustentabilidade, em práticas sociais para resolução de problemas locais. 

Manzini (2008, p.61) revela que as inovações sociais podem modificar o 

comportamento local,  
 

O conjunto da sociedade contemporânea, em sua complexidade e 
contrariedade, pode ser visto como um imenso laboratório de ideais 
para a vida cotidiana, onde modos de ser e fazer desdobram em 
novas questões e respostas inéditas. Isso corresponde exatamente 
ao que acabamos de definir como inovação social: mudanças no 
modo de como os indivíduos ou comunidades agem para resolver 
seus problemas ou criar novas oportunidades. (MANZINI, 2008, p.62 
apud LAUNDRY, 2006; EMUDE, 2006) 

 
  

Esses grupos de pessoas, quando inseridas na comunidade, têm a 

capacidade de solucionar problemas locais a partir de sua criatividade.  

Chamadas por Manzini (2008, p.65) de "comunidades criativas", agem de 
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acordo com as demandas da comunidade a partir de três elementos básicos: 

"tradições", "possibilidades", "condições sociais e políticas favoráveis".  

Dentro da lógica de construção de comunidades criativas para a 

sustentabilidade, o Projeto Cariño aborda as temáticas de "comunicação" para 

a profusão e difusão de material educativo, com o desenvolvimento de site, fan 

page e Instagram além da proposta do e-book com o material desenvolvido 

durante a realização do projeto sobre modelagem infantil, sustentabilidade e 

metodologias interdisciplinares para o desenvolvimento de projetos sociais. 

Outra temática base é a "Educação", pois preza pela inclusão social, ensino de 

técnicas e processos a pessoas nas comunidades, além do ensino prático aos 

estudantes bolsistas do projeto e a troca de experiência entre os professores. 

Não menos importante, a temática "Meio Ambiente" valoriza os cuidados com o 

meio ambiental, social e educação sobre o tema, com a reutilização do tecido 

de roupas em desuso via técnica de UpCycling, uso de materiais de doação de 

empresas e designers para criar novos objetos com a técnica de ReCycling, 

além do desenvolvimento de técnicas de tricô de dedo e macramê, com 

incentivo à cultura sustentável fomentando a criatividade no uso de materiais 

descartados.  

As duas últimas temáticas são "Saúde" e "Trabalho e Inclusão Social". A 

Saúde preza pela promoção da qualidade de vida, proteção à saúde e conforto 

dos bebês, além do bem-estar das famílias que produzirão roupas e/ou objetos. 

Já o Trabalho e Inclusão Social trazem como base o ensino da prática 

profissional e social aos estudantes e experiência com troca de conhecimento 

dos professores, além da capacitação de pessoas das comunidades.  

No ano de 2018 tem-se como parceiro do Projeto de Extensão Cariño a 

Escola Infantil Vó Maria, escola que atende em torno de 50 famílias da Vila 

Cruzeiro, Porto Alegre, com ensino em tempo integral. Já a instituição parceira, 



	

6	

																	 																			 																											

OSICOM – Obra Social Imaculado Coração de Maria – atende diretamente a 

projetos sociais de educação infantil e jovem com cinco unidades educativas, 

além das casas de passagem para crianças em vulnerabilidade social. 

Outra instituição que receberá o Projeto ainda em 2018 é a ONG Saúde 

Criança do Hospital da Criança Conceição - SUS, que atende crianças e 

familiares e tem em torno de 219 leitos. 

Além disso, temos também o Presídio Feminino Madre Pelletier, com 

detentas divididas por pavilhões, onde pretendemos auxiliar no 

desenvolvimento humano dentro da instituição para a inclusão social e trabalho 

artesanal. Contudo, abre-se a possibilidade de real impacto positivo do projeto 

com as instituições parceiras e das demandas locais de cada instituição. 

 

Metodologia de design sustentável para o Projeto Cariño 
Para a realização do projeto será aplicada uma metodologia de Design 

Social HCD de IDEO (2017), híbrida à metodologia de Design Sustentável de 

Manzini & Vezzoli (2002) e Gwilt (2014). A partir dessas metodologias e do 

profundo conhecimento dos professores proponentes em projetos sociais, o 

Projeto será desenvolvido e aplicado inicialmente no Madre Pelletier e 

posteriormente na OSICOM e nas demais instituições parceiras. As 

capacitações baseiam-se na construção de conhecimento interdisciplinar a 

partir das áreas Design de Moda, Gráfico, Produto, além do suporte técnico do 

Curso de Psicologia, em conjunto com as necessidades apresentadas pela 

comunidade. Por ser um projeto com foco nas necessidades centradas no 

humano (figura 1), buscou-se desenvolver as etapas a partir das três lentes da 

metodologia HCD: Desejo, Praticabilidade e Viabilidade. Com a união das três 

lentes existem, em branco, no centro da Figura 1, as soluções, como 

potencialidades que serão criadas no Projeto Cariño. 
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Figura 1: As três lentes do Human Centered Design. 

  
Fonte: IDEO (2017, p.6) 

 

A primeira etapa do projeto é o Briefing/Reunião de apresentação do 

projeto, conhecida também como "Ouvir" (IDEO, 2017, p.7), em que a equipe 

percebe as necessidades de cada instituição, a faixa etária, as condições locais 

e o tipo de material que poderemos trabalhar. Dentro dessa fase de projeto é 

feita, segundo a Design Kit (2017), a '[...] inspiração é dedicada a ouvir as 

vozes e entender as vidas das pessoas que você está projetando' para 

entender o contexto e guiar a tomada de decisão durante o projeto. (Fonte: 

http://www.designkit.org/methods/23). 
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A Etapa Dois é conhecida por Imersão, para conhecer a fundo as 

necessidades locais das comunidades em que os alunos e professores 

desenvolvem um Brainstorming/"Criar" (IDEO, 2017, p.7), gerando inovações, 

pesquisas e possibilidades do projeto dentro das comunidades. Nessa fase é 

passado o 'pensamento concreto ao abstrato de forma a identificar temas e 

oportunidades para, mais tarde, voltar ao concreto na criação de soluções e 

protótipos.' (IDEO, 2017, p.7).   

 A etapa que segue é a Coleta de Materiais (tecidos e peças de roupa 

em desuso) em associações, empresas e instituições. Há também a 

arrecadação de materiais conhecidos por “lixo industrial”, provenientes de 

indústrias de confecção tais como, retalhos de malha, ourela de tecidos e 

camisetas de descarte, para a construção das "linhas" que servirão de base 

aos tricôs de dedo e macramê. Também nessa fase reúnem-se materiais como 

revistas e aviamentos, linhas de bordado e tintas para a realização de outras 

possibilidades de projeto. Gwilt (2014, p.32) aponta essa parte de projeto como 

o 'Fim da Vida', que no projeto é usado como início da cadeia de valor do 

produto com a reciclagem e reuso, seguindo pela etapa de 'Design' em que se 

escolhe a matéria-prima e as técnicas aplicadas ao material para menor 

impacto ambiental. Logo segue para a 'Produção', que consolida os modelos 

criados em protótipos e realiza os testes. 

 A quarta etapa é o desenvolvimento das capacitações, dando assim o 

início do projeto dentro das comunidades na co-criação com professores e 

alunos Designers, Psicólogos e Comunidades assistidas. Essa fase também é 

chamada de "Implementar" (IDEO, 2017), da qual inicia a implementação do 

projeto e reconhecimento da identidade local para agregar valor  aos produtos 

criados (Contrabriefing), que 'ajudará a lançar novas soluções' (IDEO, 2017, 

p.7). Leme (2017, p. 408), afirma que ‘Estratégias de envolvimento maior com 
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esta identidade são tratadas como fundamentais para compreender as 

qualidades destes produtos originais, ricos em significados, reconhecendo e 

tornando perceptíveis os valores e as qualidades das culturas locais’. Nessa 

fase é possível adaptar o projeto às necessidades locais e gerar novas 

possibilidades de ação.  

 Na quinta etapa temos a pretensão de criar junto às comunidades um 

modelo de negócio para a sustentabilidade e geração de renda. Salcedo (2014) 

afirma que existem novos modelos e oportunidades de negócios ligados às 

propostas sustentáveis, pois quando se desenvolvem práticas inovadoras 

'relacionadas ao design, à produção e à comercialização de seus produtos' 

(SALCEDO, 2014, p. 33) podem-se criar elementos fundamentais para a 

valorização de um modelo de negócio atraente. Importante frisar que nessa 

etapa aplicamos a metodologia de projeto de Gwilt (2014) para agregar valor 

aos produtos. Como apresentado posteriormente na fase três, nessa fase o 

projeto terá as etapas complementares à metodologia de Gwilt (2014, p.32)  

'Distribuição', 'Uso', e 'Fim da Vida' para criar produtos sustentáveis com 

significado.  

Os workshops, por sua vez, têm a possibilidade de capacitar pessoas 

para que possam criar uma rede de comunicação e aprendizado dentro da 

própria comunidade, dando autonomia para o desenvolvimento sustentável de 

roupas para bebês, tricôs de dedo, macramê e bordados manuais. 

Na última etapa é desenvolvido um sistema de planilha contendo as 

estratégias de avaliação e mensuração de impacto. De acordo com a 

demanda, a capacitação será promovida em outros locais nas comunidades do 

entorno das universidades engajadas.  Abaixo é descrita a metodologia inicial 

para a aplicação do projeto nas comunidades e instituições parceiras no ano de 

2018 (Figura 2). 
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Na aplicação da metodologia existem as possibilidades de revisão das 

etapas necessárias para cada aplicação. Como por exemplo, a revisão da 

etapa três para a etapa quatro (seta laranja), deve ser reavaliada a cada 

possibilidade de testes de materiais para aperfeiçoamento das técnicas 

manuais dos produtos desenvolvidos em prol da sustentabilidade.  

Após a etapa quatro de testes e da validação das técnicas, será 

necessário realizar nova coleta de materiais para dar continuidade no 

desenvolvimento dos protótipos em workshops de capacitação (seta azul). Já 

na etapa 5, quando realizada a validação dos protótipos após o workshop, é 

executado o modelo piloto de negócios, para assim iniciar o desenvolvimento 

do projeto direcionado à instituição com o objetivo de gerar renda (seta verde).  

 
Figura 2: Metodologia aplicada do Projeto Cariño 

 
Fonte: desenvolvido pela autora, 2018. 
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Abordagens interdisciplinares com outros Projetos de Extensão 
No ano de 2018 o Projeto Cariño fez parceria com outros projetos 

também extensionistas do UniRitter, como o Projeto de Extensão "A 

consolidação do balcão da cidadania - Um olhar a partir da construção do 

acesso à justiça na comunidade Madre Peleteiro: - A via entre a Universidade e 

o cárcere feminino", da professora Simone Schroeder. Esse projeto tem como 

proposta;  

 
[...] levar até a comunidade da Penitenciária Feminina Madre Pelletier 
o acesso a informação e o acesso a justiça, como direito fundamental 
à essas mulheres privadas da liberdade. Com base no artigo 4o da 
Lei de Execução Penal, a universidade busca cooperar com o Estado 
para contribuir com a comunidade e com a sociedade como um todo. 
[...] De outra parte, buscar a valoração dos princípios que norteiam a 
sociedade como amor, educação, honestidade, justiça, solidariedade, 
generosidade, através de situações vividas, no cotidiano. Além disso, 
foi confeccionada uma cartilha "Guia de Acesso a Justiça", de fácil 
compreensão às presas e que proporcionam conhecimento e 
empoderamento de seus direitos. (PRÊMIO INNOVARE, 2013, p.1)  
 

      
No ano de 2018 iniciamos a interdisciplinaridade com a proposta da 

Prof. Simone Schroeder de unir o design às atividades das oficinas internas, 

compostas por alunos bolsistas e professores das áreas de conhecimento do 

Direito, Nutrição, Psicologia e Design. 

 O Projeto Cariño, em parceria com o Balcão da Cidadania, propõe junto 

às apenadas o estudo de cor e psicologia da cor no início do processo criativo, 

além do desenvolvimento de habilidades manuais em tricôs de dedo e 

macramê de mesa. Todos os materiais têxteis, usados para as técnicas 

artesanais ancestrais e o retorno às raízes, são de indústrias de confecção ou 

sobras que não são usadas para a fabricação das roupas de bebê do Projeto 

Cariño. 
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Outro projeto participante em conjunto com o Projeto Cariño é o "Núcleo 

de Assistência Contábil e Fiscal – NAF", do professor Fábio Yojiro Wakamatsu. 

A aplicação da parceria será na Obra Social Imaculado Coração de Maria 

(OSICOM), que atende diretamente a projetos sociais de educação infantil e 

jovem com cinco unidades educativas, além das casas de passagem para 

crianças em vulnerabilidade social. O Projeto Cariño, em parceria com o 

Projeto de Assistência Contábil, visa propor o desenvolvimento cognitivo e 

criativo de jovens entre 13 e 18 anos para o desenvolvimento de negócios 

sustentáveis como modelo piloto de mini empresa, com produtos artesanais 

desenvolvidos dentro da própria comunidade.  

O modelo piloto de mini empresa será embasado nas metodologias de 

design para o desenvolvimento de produtos sustentáveis. Importante apontar 

que, o desenvolvimento de produtos e modelos de serviços será de acordo 

com as necessidades locais e dentro das possibilidades de ação vigentes na 

própria comunidade/instituição. Uma das etapas de finalização do projeto é 

auxiliar no desenvolvimento de um modelo de negócio, e a valorização da 

marca/produto desenvolvido a partir dos critérios sustentáveis.  

Existe ainda a possibilidade de introdução de melhorias de acordo com o 

desenvolvimento de novos produtos. Segundo Gwilt (2014, p.161) as técnicas 

utilizadas de ecodesign são imprescindíveis na 'eliminação dos impactos 

ambientais associados à produção de uma peça de roupa'. Com isso, pode se 

criar estratégias de sustentabilidade associadas à produção, uso e descarte do 

produto, que favorecem ao modelo de negócio com outras formas de ação nas 

comunidades criativas. 
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Considerações Finais 
Até o presente momento iniciou-se a metodologia aplicada no primeiro 

espaço destinado às três lentes da metodologia HCD: Desejo, Praticabilidade e 

Viabilidade, que guiam o Projeto Cariño e os projetos parceiros no ano de 

2018.  

As primeiras oficinas oferecidas no Madre Pelletier foram realizadas com 

a equipe interdisciplinar para a criatividade das detentas. Nesses momentos de 

capacitação existem trocas de conhecimento locais muito valiosas para o 

desenvolvimento de produtos com apelo emocional. Foi possível avaliar as 

demandas locais e as temáticas que constituem o projeto sendo, a 

"Comunicação", "Educação", "Meio Ambiente", "Saúde" e "Trabalho e Inclusão 

Social".  

Entretanto, vê-se a possibilidade de trabalhar outras técnicas manuais, e 

ainda, abordar mais metodologias de design para inspirar a criação da 

comunidade criativa dentro da instituição, buscando melhorar a qualidade de 

vida e propor outras possibilidades de ação. Sabe-se que existem diversas 

delimitações, sendo o público composto por apenadas, pois segundo Manzini 

(2008, p.65) os três elementos básicos: “tradições”, “possibilidades”, e 

“condições sociais e políticas favoráveis” podem ser modificáveis e adaptáveis 

de acordo com o meio. 

Já para as próximas ações do Projeto de Extensão na Osicom e Creche 

Vó Maria, propõe-se realizar as reuniões de briefing com o público designado 

pelas instituições em vulnerabilidade social. A partir disso, busca-se validar a 

metodologia criada para o projeto Cariño no ano de 2018 por meio de 

workshops, e na avaliação dos projetos desenvolvidos pelas próprias 

comunidades criativas, com a possibilidade de inovação social e redes 

projetuais nas comunidades assistidas. 
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