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RESUMO

O panorama atual compreende uma série de problemas mutantes e complexos (Moraes, 2010). O design interdisciplinar voltado para a tríade da sustentabilidade, relacionando

diferentes campos do saber, é instrumento para atenuação e resolução desses problemas. Segundo Fortes (2012, p. 1), a interdisciplinaridade “não anula as disciplinas, mas

pede que as mesmas dialoguem entre si numa perspectiva educacional em busca de inovação”. Para isso é preciso que o designer seja mediador do processo (Celaschi, 2000),

envolvendo todas as partes interessadas, para que sejam resgatados os valores humanos, subordinando a técnica a uma lógica necessária, capaz de entender o homem e a

natureza como parte de um todo.Nesse sentido o diálogo entre artesanato, design e cultura deve ser bem estruturado já que pode ser entendido como um meio para se alcançar

a sustentabilidade. A interlocução entre design e artesanato é facilitada pelas metodologias de design (Cavalcanti; Andrade e Silva, 2009). O reaproveitamento de materiais

descartados ou subutilizados disponíveis em cada região, através das estratégias do design, para criar peças únicas inspiradas nas tradições do local é essencial para esse

processo.

O projeto “O RECICLAR DE UMA CIDADE” com finalidade de ser a ponte entre o Design, os atores de uma comunidade a cultura e a ecologia, teve como participantes, alunos de

mestrado e graduação membros do CEDTec – Centro de Tecnologia da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais. A proposta tem como objetivos valorizar a

cultura e os recursos locais ao reaproveitá-los em oficinas dinâmicas e criativas junto à comunidade de Jeceaba/MG, proporcionando inclusão social, capacitação e renda. Esta

atuação extensionista contribui para a formação dos estudantes, por meio da prática em atividades que associam o design a ações em prol de modos de vida mais sustentáveis.

O projeto foi desenvolvido na cidade de Jeceaba/MG situada a 120 km de Belo Horizonte, com uma área de aproximadamente 236 km e uma população de 5.294 habitantes, em

2015 (IBGE). A proposta foi dividida em três etapas: a primeira consistiu em uma investigação das potencialidades e carências da comunidade e busca de parceiros para viabilizar

o projeto; a segunda na elaboração das oficinas de acordo com a realidade diagnosticada e a terceira na aplicação de soluções e divulgação de resultados. 

Ao investigar o território a equipe detectou que no gerenciamento da siderúrgica Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil (VSB) implantada na cidade, resíduos de madeira (pallets)

são utilizados como suporte para o transporte de grandes peças e no final do processo são descartados. O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade realiza

atividades socioculturais e ambientais na cidade, em que os recursos locais como barro, fibra e materiais recicláveis são reutilizados para confecção de produtos artesanais,

porém os pallets descartados não eram vistos como matéria-prima.

Na medida em que a equipe do Centro de Estudos em Design e Tecnologia demonstrou para a comunidade e demais envolvidos no processo a importância da reutilização desse

material para minimização de impactos e promoção de capacitação, inclusão e renda, parcerias foram firmadas com a prefeitura do município por meio do CRAS e a siderúrgica

VSB.

As oficinas foram elaboradas dentro das possibilidades e limitações identificadas pela equipe do projeto, com o objetivo de reconhecer, valorizar e reaproveitar os resíduos

descartados e subutilizados para produção de artefatos, e assim potencializar as atividades socioculturais da comunidade de Jeceaba, por meio do design. 

Em um primeiro momento conceitos importantes como sustentabilidade, segurança no trabalho e processos criativos foram apresentados através de palestras em sala de aula.

Em seguida os participantes foram introduzidos à primeira ferramenta de design, talvez uma das mais importantes durante as oficinas: o caderno de processo. Esse caderno

representa a identidade de cada participante e é nele que o aluno irá colocar seus projetos, esboços, ideais, curiosidades e tudo que achar pertinente ao seu projeto. 

Em uma segundo momento conceitos como diversidade, território, artesanato e cultura foram abordados, com a intenção de associar os produtos à sua origem, colaborando para

valorizar as matérias primas e a identidade da localidade. Nesse sentido, a equipe realizou junto à comunidade, uma visita de campo nos pontos identificados como parte da

história da cidade pelos próprios participantes e em grupos, os alunos emolduraram e fotografaram as paisagens de acordo com a percepção deles sobre o local. 

Posteriormente os participantes criaram individualmente esboços das peças nos seus cadernos de processos baseados nos conceitos apresentados. Com os desenhos prontos

os alunos validaram as ideais geradas por meio de protótipos. A visão bidimensional das peças foi convertida em um olhar tridimensional: os produtos estavam ganhando forma e

função.

Por último foi o momento de colocar a “mão na massa”. Durante todo o processo os alunos foram orientados e incentivados a trabalharem de forma segura e colaborativa.No fim

das oficinas houve a exposição dos móveis e entrega de certificados aos participantes em um evento realizado pela prefeitura. 

O projeto “O RECICLAR DE UMA CIDADE” proporcionou educação, cultura e capacitação. Com o apoio da comunidade e demais envolvidos, foi possível o destino dos resíduos

de forma sistêmica, a valorização dos recursos locais e da produção artesanal, inclusão e divulgação do potencial dessas pessoas e da cidade em si. A equipe do projeto entende

que a transformação de modos de vida da comunidade e o autodesenvolvimento é um processo longo e contínuo, porém a “semente foi plantada”, basta agora que a comunidade

empoderada dê continuidade à prática.
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