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Resumo 

Apresenta-se o projeto de extensão universitária do Departamento de Design da Faculdade 

de Arquitetura, Artes e Comunicações da UNESP, Campus de Bauru, o “Laboratório de 

Design Solidário”, LabSol, que atende comunidades envolvidas com o trabalho artesanal 

procurando qualificar seus produtos através do design, e o relato de experiências 

realizadas. O projeto tem como sua proposta central a união entre o design, o patrimônio 

cultural do artesanato e o Ecodesign, preocupando-se com a qualificação do produto 

artesanal tradicionais e sua inserção no mercado. 

 

Palavras chave: ecodesign, projeto de extensão universitária, artesanato 

  

Abstract 

This article reports experiences of the of the Department of Design College of 

Architecture, Arts and Communication, UNESP, Bauru, the “Laboratório de Design 

Solidário”, Labsol serves the involved communities qualifying their craftworks products 

through design. The union between the design, the cultural heritage of craftsmanship and 

Ecodesign is his central proposal, caring about the traditional crafts products 

qualification and their integration into the market. 
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Introdução. 

Os trabalhos de Richard Buckminster Fuller e os seus conceitos lançados a partir da 

década de 1950: “fornecer o máximo com o mínimo” ou ainda “spaceshiph earth” foram 

pioneiros numa forma de pensar no planeta de uma forma mais holística. Seguem seus 

trabalhos uma série de autores como Vance Packard, The Waste Makers (1961) e Victor 

Papanek, autor de Design for a Real World (1971), que estabelecia a relação entre a 

consciência ecológica e o processo de design, alem de apontar a responsabilidade do 

designer tanto ambiental como socialmente. 

Notadamente após a denominada “crise do petróleo”, no inicio dos anos 1970, estes 

pontos de vista ganham destaque a medida que despertou-se a consciência em relação à 

escassez de matérias-primas e a significativa redução dos recursos naturais do Planeta 

Terra, junta-se a isto a crescente percepção de que a industrialização estava a contribuir 

para o aquecimento global, o aumento do buraco na camada de ozônio, ou seja que as 

ações humanas possuem influência direta no destino do planeta. Deu-se então, o início da 

mobilização da opinião pública mundial a favor da preferência pela utilização de recursos 

renováveis, do melhor aproveitamento e da preservação dos não-renováveis e da 

reciclagem de materiais e resíduos, o que convencionou-se a denominar por 

sustentabilidade. 

Um dos documentos mais importantes da Eco92, a Carta da Terra, indica 

claramente a necessidade da mudança de paradigmas em relação aos bens, produtos e 

hábitos de consumo, que tem paulatinamente se incorporado à sociedade de consumo, 

existe hoje uma crescente demanda por produtos sustentáveis, e a adequação da indústria e 

este novo paradigma se hoje é uma necessidade, podemos ver em cenários futuros uma 

obrigatoriedade, logicamente, refletindo diretamente a atividade do designer. 

Estas iniciativas fundamentam o conceito de Ecodesign, ramo do Design que tem 

estudado possibilidades de projetos que envolvam a otimização dos recursos, bem como a 

redução, o destino e o reaproveitamento dos resíduos industriais, considerando o ciclo de 

vida de cada produto, ou seja, de sua produção, seu consumo, até seu eventual descarte. 

Cabendo também ao designer a preocupação com a escolha de materiais e métodos menos 

impactantes em relação ao meio-ambiente na elaboração de um novo produto. 

O artesanato, por sua vez, possui grande destaque no contexto cultural do Brasil, é 

uma das formas mais espontâneas de expressão do povo brasileiro, já que, em todas as 

partes do país, é possível encontrar uma produção artesanal diferenciada, feita com 

matérias-primas regionais e criada de acordo com a cultura e o modo de vida local. Esta 
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diversidade torna o artesanato brasileiro rico, singular e criativo. Além de ser uma marca 

da identidade nacional, a produção artesanal garante, em inúmeras cidades do país, o 

sustento de centenas de pessoas, funcionando como fonte geradora de trabalho e renda para 

um grande número de famílias e comunidades.  

 

 

O Laboratório de Design Solidário 

O Laboratório de Design Solidário (LabSol) é um projeto de extensão universitária 

constituído por um grupo de estudantes do Curso de Desenho Industrial coordenados pelo 

Prof. Dr. Cláudio Roberto y Goya, do Departamento de Desenho Industrial da Faculdade 

de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC), Unesp, Campus Bauru, e possui apoio da 

PROEX e do Programa Ciência na UNESP. 

Iniciado em 2007, possui atualmente quinze participantes, o LabSol tem atendido 

diversas comunidades de baixa renda que tem no artesanato sua forma básica de 

subsistência, produzindo dezenas de protótipos e produtos, que são posteriormente 

reproduzidos pelas comunidades como fonte geradora de renda. 

Como laboratório didático, a práxis tem propiciado aos alunos do curso de desenho 

industrial a oportunidade da aplicação dos conhecimentos do design a serviço de uma 

sociedade mais solidária e democrática. As atividades do LabSol possuem como 

característica principal aplicar os conhecimentos do design nos objetos artesanais ou 

manufaturados para agregar-lhes maior valor comercial. O Laboratório procura sempre 

desenvolver ações fundamentadas pelo ecodesign, a medida que não se preocupa apenas 

com a qualificação do produto, sua inserção no mercado ou a possibilidade de geração de 

trabalho e renda e integração social de comunidades, mas também com a preservação e 

conscientização ambiental, através da preferência pela utilização de materiais naturais ou 

biodegradáveis e processos produtivos que não agridam o meio ambiente, tanto pela 

metodologia e técnicas de produção, quanto pela preocupação com a reciclagem e 

reaproveitamento dos resíduos.  

Os projetos elaborados pelo LabSol possuem caráter particular para cada 

comunidade atendida, qualificando sua produção através do design, para cada grupo é 

elaborado um projeto exclusivo, o que lhes confere identidade, garantindo-lhes melhor 

inserção no mercado, produtos específicos e singulares agregam ainda maior valor 

comercial aos objetos. 



 4 

A metodologia de trabalho é bastante simples, o contato é sempre feito pela 

comunidade, feito isto realiza-se uma reunião onde é realizado um pré-diagnóstico e um 

programa de visita a esta para que se conheça os artesãos, sua realidade e conhecermos o 

trabalho: materiais, técnicas e métodos. Normalmente realiza-se um workshop onde os 

integrantes do laboratório aprendem com o grupo o conhecimento dos materiais e 

processos a serem utilizados. São realizados, então, os primeiros estudos que são 

novamente submetidos à comunidade, e caso esta esteja de acordo, volta-se a produzir as 

peças, com todo o rigor necessário ao design, na elaboração de projeto, produção de 

modelos e protótipos até chegar-se aos produtos finais. 

Os projetos, seus modelos e protótipos, costumam ser elaborados coletivamente, 

alunos e coordenador, entretanto alguns destes projetos acabam despertando especial 

interesse de um dos membros do grupo, tanto por aptidão como por interesse individual, 

assim, alguns dos projetos acabam tornando-se a base de projetos de iniciação científica. 

Uma outra forma de agregar e trocar conhecimentos é a participação do LabSol 

ministrando oficinas e workshops tanto em encontros de estudantes de design quanto para 

a comunidade em geral. Além de ser responsável pela disseminação dos conceitos de 

ecodesign e design social, o LabSol também se caracteriza por proporcionar aos alunos do 

curso de Design, a possibilidades de integrar atividades extra-curriculares e vivências 

diversas, tendo assim a confirmação prática da teoria acadêmica. 

Nestes oito anos de atividade o Labsol, atendeu mais de uma centena de 

comunidades e realizou mais de uma centena de produtos, tanto na área gráfica com o 

desenvolvimento de identidades visuais, de webdesign, manual de identidade visual ou 

design de superfície, tanto na sua vocação maior, que é o projeto de produto, promoveu 

cursos, oficinas, workshops, exposições, organizou concursos, além disto o LabSol tem 

realizado mostras de seus produtos em exposições em eventos de design. 

Antes de devolver o resultado às comunidades, a aceitação de mercado dos 

produtos é avaliada através de feiras de produtos do LabSol, realizadas dentro e fora da 

universidade, nestas feiras, são testados novos produtos e também são uma oportunidade 

de comercialização da produção das comunidades já atendidas. 

 

Destacamos a seguir alguns dos trabalhos realizados. 

 

Experiências, ações e projetos. 
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Box 

O “Projeto Box” foi o primeiro trabalho e o precursor das demais atividades do 

laboratório. O Box constitui-se numa ação junto a um artesão da Associação de Artesãos 

da cidade de Assis, estado de São Paulo, que trabalhava inicialmente com a decupagem de 

guardanapos importados sobre caixas de MDF. 

As ações desenvolvidas em conjunto com este artesão possibilitaram uma melhor 

caracterização do produto, agregando mais elementos da cultura brasileira, tais como a 

chita, cabaças, e principalmente outras peças artesanais de diferentes regiões, tais como a 

escultura em baixo relevo da Associação de Artesões de Bichinho e de Tiradentes, ambas 

em Minas Gerais, por exemplo, mas, principalmente com a substituição do guardanapo 

importado por papel artesanal produzido a partir de fibras extraídas do caule da bananeira, 

que é feito por comunidades do Vale do Paraíba, ao mesmo tempo em que se 

desenvolveram técnicas e processos de pintura e acabamento para as peças de MDF. 

A inserção de peças artesanais de outras regiões não apenas confere maior 

identidade brasileira aos produtos, mas, também fomenta a produção artesanal em outras 

regiões favorecendo o ciclo da produção artesanal como um todo. 

Numa etapa seguinte do projeto BOX, o LabSol atuou também no desenho das 

caixas de MDF, criando novos modelos de caixas, como caixas empilháveis, assim como 

castiçais e porta-retratos, que agora estão sendo executadas pelo artesão assisense. Além 

dos revestimentos anteriormente utilizados foram testadas ainda novas possibilidades de 

fechos, aplicações de elementos de metal e técnicas de marchetaria, principalmente a 

incrustação de peças em marfim, osso, coco e outras peças confeccionadas artesanalmente 

ou semi-industrialmente por outras comunidades. 

Paralelamente desenvolveu-se a identidade visual destes objetos, como a 

logomarca, cartões e etiquetas que agora são afixadas nos produtos. O Projeto Box, 

encontra-se finalizado, e o LabSol apenas acompanha os produtos e os resultados obtidos 

pelo artesão. 
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D. Maria I 

A ação projetual iniciada quase que paralelamente ao “Projeto Box”, e que se 

encontra em sua faze final, é o “Projeto D. Maria I”, que se desenvolve junto à produção de 

tapetes artesanais feitos a partir de retalhos de tecido aplicados com costura, ou por 

amarração de tiras de malha, em base de tecido de juta (saco de estopa). Estes tapetes são 

confeccionados, como uma atividade de labor terapia, por internos da Associação 

Beneficente Cristã, antigo Instituto Paiva, na cidade de Bauru, uma instituição que abriga 

idosos e pessoas com transtornos mentais. Os retalhos de tecidos para a confecção dos 

tapetes são doados por confecções, promovendo assim o aproveitamento de resíduos 

industriais, um dos principais fundamentos do Ecodesign.  

Uma pequena intervenção, pela simples seleção cromática dos tecidos possibilitou a 

mudança de status dos tapetes, passando de objeto de simples uso funcional em áreas de 

serviço ou cozinha, de baixíssimo valor e custo, a objeto de decoração de salas e quartos ao 

se aplicar/incrementar design a estas peças, agregou-se também valor de mercado e seu 

preço pode ser elevado significativamente gerando maior renda, bem como uma nova 

possibilidade de atividade aos internos da Associação Beneficente Cristã. 

Com o decorrer das atividades do D. Maria I, promoveu-se que substituição da base 

de juta por uma base de intertela, o que possibilitou a utilização da técnica para a 

confecção de almofadas e foram realizados estudos que possibilitam a utilização destes 

tapetes na construção de peças de mobiliário, uma vez que a entidade possui uma oficina 

para trabalhos em madeira, foram desenvolvidos protótipos de uma poltrona, um pufe, e 

um bancoonde se utilizou madeira obtida da reciclagem de palets. 

Outros produtos relacionados ao uso dos tapetes foram desenvolvidos no 

laboratório, tais como a confecção de toyart , pantufas, luminárias e adornos de corpo.  
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CHIQUITA 

Um terceiro projeto, iniciado em 2007, é o “Projeto Chiquita”, atividades junto a 

Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos do Artesanato em Papel e Madeira da Praia 

Grande – ME, “Abelhinhas de Sião”, na Praia Grande, SP. Esta cooperativa trabalha 

basicamente com fibras extraídas de bananeiras. Os troncos e folhas de bananeira são 

resíduos da produção agrícola, uma vez que após ter dado um cacho a bananeira não 

produz mais, devendo ser cortada para que novas mudas possam se desenvolver. 

Dos troncos de bananeira, resíduos da agroindustria, extraem-se diversos tipos de 

fibras, das porções mais externas fazem o que se denomina “filé” (que pode ser reduzida a 

fios), além das demais rendas, como a renda “de dentro” (alveolada), renda “de fora” 

(flexível e bastante resistente à tração) e a renda “dura” que como o próprio nome indica é 

menos flexível que a anterior. Além das fibras, obtem-se também um papel  a partir do 

cozimento da parte interna do tronco. 

Em uma primeira visita a este grupo de artesãos da Praia Grande deparou-se com a 

precariedade de soluções tanto na produção da fibra, quanto nos objetos de artesanato 

produzidos, o que era quase inexistente, visto que a produção da cooperativa destinava-se 

quase que exclusivamente à produção e comercialização do papel e das fibras. 

Assim, o projeto Chiquita consiste na atuação junto a esta comunidade em duas 

frentes, uma de intervenção no processo produtivo ou seja, adequando maquinários para a 

“picagem” da porção interna dos troncos de bananeira na produção do papel, elaborando o 

projeto de estufa para a secagem de fibras, criando novas telas para a confecção do papel 

que lhes confiram melhor acabamento e regularidade dimensional ao mesmo, além de 

estantes para a secagem das folhas de papel e instrumentos e equipamentos de estocagem 

do material produzido. E a segunda, e mais expressiva, no desenho de novos objetos 

criados a partir das fibras de bananeira, já que, uma preocupação constante é a adequação 

destes objetos aos moldes de produção através de técnicas artesanais. 

Após o desenvolvimento dos protótipos de alguns produtos pelos alunos no campus 

da Unesp, foi realizado um workshop na Praia Grande, com a finalidade apresentar à 

comunidade os novos projetos, desenvolvidos em Bauru. Em contrapartida, os artesãos da 

cooperativa ensinaram aos alunos novas técnicas da produção de tecidos e tramas possíveis 

de se obter com as diversas fibras da bananeira. Este workshop é o tipo de realização que o 

LabSol procurou desde o seu nascimento, onde os conhecimentos teóricos e práticos 

desenvolvidos e adquiridos na Universidade encontram uma aplicabilidade prática 



 8 

imediata, agregando novas idéias a produção artesanal de tradição, conferindo novo valor 

de mercado aos produtos artesanais da comunidade trabalhada, respeitando-lhe o caráter 

regional. Constituindo-se, sobretudo, numa rica experiência vivencial para os alunos 

participantes do projeto quando os coloca frente a frente com a realidade social brasileira. 

Além da elaboração dos projetos e protótipos de objetos de decoração, o LabSol 

desenvolveu um projeto gráfico de elaboração de um catálogo de apresentação dos 

produtos do Projeto Chiquita o que poderia  favorecer sua comercialização e a conseqüente 

geração de renda para a comunidade. 

Outro estudo relacionado à bananeira, foi o potencial das fibras serem empregadas 

no processo de estamparia de camisetas. As fibras foram coladas em suportes de papelão 

constituindo um carimbo, que era impresso nas camisetas gerando diferentes padrões. O 

interessante dessa técnica é a singularidade de cada estampa, uma vez que fibras diferentes 

nunca proporcionam o mesmo desenho. 

 

    
 

ACAPEL 

Outro trabalho bastante interessante do LabSol, embora inicialmente sem intenções 

de geração de renda, mas sim um projeto de inserção social, é a  realizado em 2007, foi a 

que denominamos de Ação ACAPEL. 

Implantada a coleta seletiva no Município de São Manuel, São Paulo, a partir de 

2002, a ACAPEL, Associação dos Catadores de Papel de São Manuel, surgiu de uma ação 

da prefeitura municipal e da comunidade, no intuito de retirar do lixão as famílias que dele 

sobreviviam e reinseri-las na sociedade. Hoje conta com cerca 25 famílias que vivem 

dignamente da coleta seletiva. 
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Tradicionalmente, em São Manuel ocorre a procissão de Corpus Christi, onde são 

expostos nas ruas tapetes confeccionados com vários tipos de materiais, e quando o tapete 

da ACAPEL é feito, essencialmente, a partir da reciclagem de materiais que outrora seriam 

jogados em lixões e terrenos baldios. No ano de 2007, o LabSol foi convidado a participar 

do desenvolvimento do projeto e da confecção do tapete desta associação interagindo e 

colaborando com os associados. Esta ação possibilitou aos alunos integrantes do 

Laboratório mais um mergulho nos fazeres da tradição cultural brasileira e uma especial 

vivência interagindo com os ex-catadores de papel, hoje trabalhadores da ACAPEL. 

O resultado da experiência foi bastante gratificante em 2008, fomos convidados 

pela Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura Municipal de São Manuel a 

participarmos das festividades através da produção de um novo tapete para a Procissão de 

Corpus Christi, novamente em parceria com a ACAPEL e o mesmo se dará em 2009. 

No entanto, a atividade e o contato com a Associação despertou o interesse de 

alguns alunos participantes do Laboratório de Design Solidário, que estão desenvolvendo 

projetos de iniciação científica a partir dos materiais coletados pela ACAPEL, projetos 

estes que poderão ter seus conceitos e técnicas repassados à comunidade de São Manuel e 

transformar-se em mais uma fonte geradora de trabalho e renda para as famílias de tal 

município. 

Outra ação refere-se ao estudo de possibilidade de produtos desenvolvidos a partir 

dos materiais “não recicláveis” coletados pela ACAPEL, como por exemplo, embalagens e 

formas de isopor ou do denominado lixo eletrônico.   
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SÃO MANUEL 

O PROJETO SÃO MANUEL, se desenvolveu com o apoio da Usina Açucareira 

São Manoel, da cidade de São Manuel, São Paulo, e consistiu em um projeto a ser 

desenvolvido inicialmente com os internos da Instituição Pousada da Colina, que abriga 

idosos, a princípio em atividades de laborterapia e que poderá ser estendido a outras 

comunidades do Município de São Manuel. 

Envolve os conceitos de sustentabilidade e Ecodesign, dentro dos princípios da 

economia solidária, utilizando a palha e o bagaço da cana-de-açúcar, resíduos da agro-

indústria sucroalcooleira presente na cidade de São Manuel, como material base para a 

implantação de uma atividade baseada no artesanato na Instituição Pousada da Colina, 

atualmente com 52 internos, visando à promoção e integração social através da 

laborterapia dos assistidos pela instituição, devendo ainda estender-se a outras 

comunidades na cidade de São Manuel, com a finalidade de criar-lhes uma possibilidade 

de geração de renda promovendo sua sustentabilidade. 

Após o desenvolvimento das técnicas de produção do papel e do manuseio das 

fibras, e da elaboração do design dos produtos, os métodos de desenvolvimento dos 

produtos foram ensinados, em conjunto com o trabalho de uma terapeuta ocupacional já 

contratada pela Usina Açucareira S. Manuel, aos internos da Pousada da Colina, e, uma 

vez instalada a oficina de reciclagem na Pousada, tais atividades poderão ser, 

posteriormente, estendidas as outras comunidades e instituições do município, como 

relatado anteriormente, a fim de oferecer uma possibilidade de qualificação, geração de 

renda e inclusão social entre os moradores carentes do município, como as crianças e 

adolescentes assistidas pela Legião Mirim de São Manuel, por exemplo.  

 

Shopbags. 

As shopbags são as populares “sacolas de feira” muito usadas antigamente nas 

compras, antes da popularização das sacolinhas plásticas de supermercado. Atualmente 

essas sacolas tem sido re-inseridas no ambiente de compras e mercado como apelo 

ecológico à redução do uso do plástico. As shopbags também são consideradas “verdes” 

por apresentarem frases ou estampas de incentivo ao pensamento ecologicamente correto. 

O LabSol, tendo em sua ideologia  o uso de materiais alternativos, o aproveitamento de 
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resíduos e a redução do emprego de materiais, projetou estampas para shopbags para o 

Instituto SOMA e o Rotary Clube de Bady Bassitt. 

Em duas outras comunidades atendidas, o Projeto Vila Zilo em Bauru, SP, e o 

Projeto São Judas de Candido Mota, SP, foram também produzidos projetos de shopbags 

em cada uma destas comunidades levando em conta suas especificidades foram 

desenvolvidos projetos diferentes, na primeira a partir do trabalho de patchwork com o 

aproveitamento de retalhos de confecção masculina, e na segunda três tipos diversos, a 

partir de retalhos de costura, de tecidos rejeitados por problemas de impressão e ainda com 

o aproveitamento de lonas vinílicas utilizadas em outdoors, para esta mesma comunidade 

foi criada uma interessante coleção de adornos corporais a partir de resíduos de confecção. 

Para um terceiro grupo, originário de trabalhadores desempregados do setor calçadista da 

cidade de Jaú, e hoje residentes em Barra Bonita, além das shopbags confeccionadas a 

partir de banners de vinil, também desenvolveu-se um conjunto de produtos a partir da 

lona vinílica. 

 

 
 

 

Arte e convívio 

Dentre os diversos projetos que estão em andamento no ano de 2014, encontra-se a 

Associação Arte e Convívio de Botucatu/SP vem desde a sua fundação em 1995, buscando 

o reposicionamento de seus associados em relação ao trabalho e, acima de tudo, maior 

convivência, respeito e consciência política através da participação em diversos Conselhos 

Municipais (Saúde, Assistência Social e do Deficiente). 

 

Está situada no centro do município, com facilidade de acesso ao transporte urbano, 

cinema, centros culturais e comércio. A AAC vem quebrando preconceitos ainda muito 



 12 

latentes na sociedade. Promove oficinas de inclusão produtiva, tirando seus participantes 

da inatividade e dando a essas pessoas uma nova perspectiva de vida, mostrando aos 

familiares e à sociedade que eles ainda são capazes. Tem por objetivo incentivar a inclusão 

de seus participantes no mercado de trabalho formal ou informal; melhorar a assistência e 

adequar os recursos humanos; oferecer aos participantes a oportunidade de criar espaços de 

convivência, reflexão e discussões políticas. 

Será utilizada a metodologia de projeto em Design para o desenvolvimento de 

novos produtos, reformulação dos existentes, adaptando métodos e processos de produção 

do papel machê, refinando seu acabamento. O processo dar-se-á através da pesquisa 

empírica com variadas técnicas de reutilização da madeira, , conciliando os processos de 

produção e a matéria prima local à demanda de mercado, reformulando o processo de 

produção, produtos e técnicas, valorizando o artesanato e as características regionais, 

gerando um desenvolvimento sustentável e valorizando os produtores e seus produtos. 

  Além das questões técnicas sobre a utilização da madeira reciclada, será 

desenvolvido um conjunto de objetos artesanais, viáveis para produção em série. A partir 

da experiência acumulada pelo Labsol e pela Associação, podemos antever a produção de 

objetos mais elaborados de decoração, lúdicos e recreativos. 

Por meio da captação de conhecimento popular, o Labsol busca desenvolver técnica 

e esteticamente os objetos para lhes agregar maior valor e qualidade. Ao mesmo tempo em 

que o conhecimento popular serve como base para desenvolver o conhecimento científico 

aproximando associação e universidade. Devolvendo à sociedade as oportunidades e 

conhecimentos gerados dentro do meio acadêmico como forma de retribuição ao apoio e 

confiança creditados a Universidade. 
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Escola de Samba Coroa Imperial da Grande Cidade 

 

O LabSol iniciou em 2013 uma parceria com uma escola de samba da cidade de 

Bauru, o Grêmio Recretativo Escola de Samba “Coroa Imperial da Grande Cidade, ou 

simplesmente Coroa Imperial. Tudo começou pelo intermédio da professora Ana Bia 

Andrade, do Departamento de Design e do Projeto NeoCriativa, coordenado pelo professor 

Juarez Xavier, que já haviam contatado a escola para desenvolver uma ação pertinente à 

Economia Criativa. Sabendo da carência da escola, que ocupava o último lugar entre as 

colocadas do último carnaval, os professores convidaram representantes do projeto LabSol 

para compor a equipe de apoio. Caberia ao LabSol desenvolver protótipos de fantasias, 

reciclando fantasias usadas em outros desfiles, mostrando que é possível aplicar técnicas 

sustentáveis também no carnaval.  

 

Durante dois meses foi empreendido um estudo sobre os materiais que a escola 

guardava em suas dependências e demais materiais, tradicionais do carnaval, que poderiam 

ser adquiridos. Com o enredo escolhido, no início do mês de setembro, coube aos 

participantes do projeto criar as fantasias que enfeitariam a avenida do sambódromo. Em 

23 de outubro, todos os protótipos haviam sido entregues, com seus respectivos moldes e 

demais informações técnicas necessárias à confecção das fantasias em escala. Estaria 

terminada assim a ação com a escola de samba. Porém após o recesso acadêmico, o projeto 

voltou a procurar a escola para avaliar o andamento do trabalho. Descobriu que o trabalho 

ainda não havia sido iniciado, faltando pouco mais de um mês para o carnaval. A partir 

dessa constatação, o que poderia ser feito, senão acompanhar de perto a confecção das 

fantasias? E assim aconteceu, durante todo o período de preparação, com assistência direta 

dos membros do LabSol.  

 

Em meio às dificuldades encontradas, pode-se superar o envolvimento que o 

projeto já prevê com as comunidades atendidas. A troca de conhecimentos se intensificou e 

foi possível aos alunos conhecer ainda mais de perto outra realidade, que não a sua, 

intramuros da universidade. A convivência passou a ser diária, criando laços entre as 

pessoas da comunidade e foi com muito afinco que todas as fantasias foram terminadas.  
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Embora o resultado principal não tenha sido esse, foi impossível não comemorar o 

terceiro lugar na classificação, para quem havia saído do último. O resultado que o projeto 

comemora foi sua relação mais intensa com uma comunidade e o aprendizado dos alunos, 

que puderam fazer uso de materiais e técnicas distintas, próprias do carnaval. A parceria 

foi mantida para o carnaval de 2015. 

 

Com base nessa experiência, passou a ser um diferencial da parceria o 

aproveitamento de materiais de carnavais passados da escola, o que denota o importante 

apelo pela sustentabilidade, um dos tripés do LabSol. Aproximadamente quarenta por 

cento dos materiais que são usados na confecção das fantasias são fruto do 

reaproveitamento. 

 

Dos problemas encontrados no primeiro ano de trabalho destaca-se a falta de 

recursos e a dificuldade para que comunidade se apropriasse do processo de confecção das 

fantasias, mesmo tendo participado de todo projeto. Outra dificuldade foi a do uso dos 

moldes e fichas técnicas entregues à comunidade, que foram totalmente descartadas. A 

partir do segundo ano, porém, pode-se compreender como efetivar o aprendizado das 

técnicas adequadas, como por exemplo, a predileção da costura das alegorias ao invés de 

colagem, que já faz parte do repertório de conhecimento da comunidade do entorno. Houve 

a oportunidade de evoluir da produção de peças unitárias, uma de cada vez para a produção 

em série, que compreende a aplicação de uma metodologia para apenas parte da fantasia 

seja confeccionada em todas as peças, preparando para a ação seguinte. Essa medida 

otimizou tempo e gerou inclusive a economia de recursos financeiros. Outra consequência 

positiva foi a organização dos espaços de trabalhos e divisão equânime de tarefas.   

Quanto ao aprendizado, mais especificamente, foi possível repensar o papel do 

design como agente de mudança social, que toma a si a responsabilidade quanto ao 

desenvolvimento sustentável, o prolongamento do ciclo devida útil dos materiais, a 

reciclagem e a reutilização. Os participantes puderam ressignificar o conceito de trabalho, 

por meio do trabalho com a Escola de Samba, que possibilita a subversão da ótica Capital, 

uma vez que todo o trabalho na sociedade capitalista é transformado em mercadoria, e a 

partir disto se estabelece condições de apropriação, ora, este tipo de trabalho não é 

apropriado pelo Capital, os indivíduos envolvidos trabalham, e se reconhecem no trabalho 

pelo trabalho, trabalha-se pelo prazer de vê-lo realizado. 
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Comunidades atendidas pelo NuMi  Ecosol 

No início de 2014, o projeto conseguiu retornou ao Núcleo de extensão de São 

Carlos - NuMI EcoSol (Núcleo Multidisciplinar e Integrado de Estudos, Formação e 

Intervensão em Economia Solidária. Dentro deste núcleo, tínhamos três empreendimentos: 

o Sabão Recicla, o Maria & Fuxico e o Recriat. O Maria & Fuxico tem uma produção 

técnica de aplicação em peças de terceiros ou produção de vestuário, roupas de cama, mesa 

e bolsas. Desenvolvem bordados, produzem enfeites, chaveiros, imãs de geladeira e outros 

artesanatos. Confeccionam mantas térmicas, mediante costura de caixas tetra pak 

reutilizadas e sacolas ecológicas a partir de lonas/banners reutilizados. Novas idéias foram 

apresentadas pela equipe LabSol como chaveiros, tercinhos, chaveiros, arquinhos para 

cabelo, entre outros, sempre respeitando o modo de produção do Maria & Fuxico. 
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O Recriart é um empreendimento econômico solidário formado por usuários  do 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de São Carlos. A atividade principal é a 

reciclagem e a confecção de papel para o desenvolvimento de produtos como cartões, 

pastas, blocos para rascunho, marcadores de livros, cadernos, álbuns de fotografia, porta-

retratos e embalagens. As integrantes do LabSol produziram novos caderninhos e caixas de 

papel, com intensa pesquisa para um melhor acabamento de ambos. 

 

O Sabão Recicla desenvolve dois produtos de limpeza na linha de sólidos: o babão 

em barra e o sabão ralado, a partir de resíduos de óleo de cozinha usado. A proposta do 

LabSol para o empreendimento Sabão Recicla foi uma embalagem feita somente com 

jornal ao invés de plástico. Na embalagem de jornal, seriam colocadas informações a 

respeito da forma como o sabão é feito, assim como o logo do Sabão Recicla, através de 

carimbos. 

 

Resultados. 

Criado inicialmente como projeto de extensão universitária, nestes dois anos o 

LabSol apresentou um desenvolvimento extraordinário, iniciou-se em março de 2007 com 

apenas um aluno, e rapidamente cresceu em número de participantes extremamente 

interessados na proposta do laboratório e envolvidos com a causa do design social e do 

ecodesign, a grande maioria trabalhando diariamente de maneira voluntária. 

A constante demanda por parte das comunidades atendidas por novos projetos, 

impeliu o laboratório a buscar um maior aprofundamento teórico, e é parte das 

características do laboratório transformar todo o resultado da comercialização de seus 

produtos na compra de livros que ficam a disposição de seus participantes, que são 

avidamente lidos e discutidos. 

Apesar da proposta central do laboratório ser o atendimento das comunidades, toda 

a intenção de projeto de seus participantes foi e é fomentada, assim além dos projetos de 

atendimento, são desenvolvidos uma grande quantidade de projetos de ecodesign, qualquer 

resíduo industrial ou mesmo do consumo doméstico que chega ao laboratório certamente 

será objeto de estudo e transformado em um produto, sejam retalhos de jeans, malha, 

tecidos planos ou de madeira, serragem, resíduos de EVA, embalagem de alumínio, lona 

vinílica de outdoor, galhadas de bambu, bagaço de cana, fibras vegetais, resíduos de lã, 

casca de coco verde e maduro, embalagens plásticas ou pet, garrafas de vidro, câmara de 
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ar, cintos de segurança, cd’s outras mídias digitais, discos de vinil, papel, polpa, papelão, 

camisetas usadas, lixo eletrônico, circuitos impressos, teclados descartados, fios metálicos 

ou plásticos, tecidos descartados por irregularidades na estamparia e ajuste de impressão, 

chapas radiológicas, embalagens de isopor, ou sementes e cascas de frutos do cerrado, 

todos estes  materiais que foram estudados, utilizados e transformados em novos produtos 

no laboratório. Assim de projeto de extensão o LabSol se transforma em um laboratório de 

pesquisa. 

A discussão diária e coletiva de como resolver um problema reforça, a todo o 

tempo, o aprendizado do design, de uma forma bastante orgânica a troca de informação é 

permanente, e os alunos sentem-se livres para buscarem as informações necessárias ao 

desenvolvimento de seu projeto em qualquer departamento da universidade, na biblioteca 

ou pela internet, ajudando-se mutuamente. Nesta forma orgânica é interessante notar que 

cada aluno, naturalmente, toma a si a responsabilidade do desenvolvimento de um 

determinado produto e existe um grande comprometimento do grupo em relação ao 

trabalho. Neste contexto surgiram, ainda como brincadeira, as duas regras que próprios 

alunos participantes criaram para o trabalho no Laboratório, a primeira: “Começou? 

Termina!” e a segunda “No papel está lindo. Tem que fazer para ver se dá certo”, que 

certamente refletem o comprometimento individual e do grupo e a consciência da 

necessidade de pesquisa e a produção de modelos e protótipos para que um projeto de 

design se concretize. 

Assim o LabSol, naturalmente transformou-se de laboratório de extensão, em um 

projeto que envolve o tripé da experiência universitária: ensino, pesquisa e extensão. 

Ao coordenador do projeto, cabe realmente a função de coordená-lo, selecionando 

dentre o material humano de excelente qualidade e repertório que compõe o quadro de 

alunos tanto da FAAC como do Curso de Design da Unesp Bauru, aqueles cuja aptidão se 

encaixam nas características do grupo, fazer o contato com as comunidades e acompanhar 

o desenvolvimento de cada um dos projetos, pois mesmo o diagnóstico e a avaliação dos 

recursos e potencialidades de cada comunidade atendida, a problematização e a geração de 

soluções é feita pelo grupo.  

Nestes anos o LabSol tornou-se uma referência no Curso de Desenho Industrial na 

Unesp no estudo e desenvolvimento técnico de projetos em ecodesign, dando apoio e 

suporte - material, técnico e metodológico - à disciplina de Projeto III do Curso de Projeto 

de Produto, ou aos diversos trabalhos de conclusão de curso relacionados ao ecodesign. 
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Os caminhos do ecodesign ainda estão se iniciando, assim cada aluno participante 

do LabSol tem a certeza de estar realizando um trabalho e uma pesquisa de ponta, criando 

fatos novos, conceitos novos e objetos novos para uma nova sociedade da qual antevemos 

apenas a sombra. Oferece aos participantes a oportunidade de vivenciarem experiências 

profissionais e sociais, de não apenas produzirem para a grande indústria e a serviço do 

capital internacional, mas, pensar design de uma forma mais abrangente, considerando o 

bem comum ao projetarem com a possibilidade de contribuirem para tornar a sociedade 

mais justa e igualitária. Tem-se observado também que a qualificação do produto artesanal, 

através da promoção de ações conjuntas entre o design, o patrimônio cultural do artesanato 

e sob o conceito de ecodesign, garante aos produtos desenvolvidos uma melhor inserção no 

mercado. 

A pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias para o desenvolvimento de 

produtos envolvendo a manufatura e a produção artesanal, a preocupação com as questões 

ambientais, a ética e a responsabilidade social para o design e para o designer, a procura de 

uma organização social alternativa onde o trabalho e o saber fazer aprimoram e 

acrescentam algo de melhor ao ser humano e não o aliena, de como tornar os produtos 

artesanais economicamente viáveis e promover as comunidades produtoras, garantir-lhes 

sustentabilidade é um fértil e necessário campo de pesquisa e estudo. 
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