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RESUMO

Esta pesquisa teve como objetivo realizar um mapeamento da produção bibliográfica em torno do design social em busca de definições correntes do termo, de identificação de

possibilidades de atuação e de formação de agenda de pesquisa. Para tanto, foi realizado levantamento bibliográfico em torno do tema design social em bancos de dados

nacionais e internacionais. Foram elencados e descritos os principais termos utilizados nas definições encontradas sobre design social, os temas que a ele se conectam, bem

como a identificação das possibilidades de atuação do profissional de design no campo do design social. Foram consultados 35 autores que versavam sobre o design Social

direta ou indiretamente. Destes 33 foram artigos, visto que o propósito era discorrer sobre a discussão mais atual em torno do design social e os outros dois autores consultados

foram de livros. Os dados coletados possibilitaram identificar que a maioria das reflexões construídas em torno do Design Social estão relacionados ao Design de Produto e ao

Design Gráfico. Os temas que fazem relação ou referência ao Design Social estão também associados a outros como: tecnologia, sustentabilidade, cultura e artesanato.

Aproximadamente 18% dos autores estrangeiros pesquisados trabalharam em torno da história, definição e as reais especificações do Design social. Concluiu-se que o campo de

pesquisas em torno do Design Social é amplo, abarca todas as áreas do design e diz respeito às questões sociais da contemporaneidade com vistas a inclusão social e

diminuição das desigualdades sociais.
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