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RESUMO

O Projeto Feira Livre tem como objetivo desenvolver um projeto de design para as barracas da Feira de Orgânicos da Pampulha, em Belo Horizonte, com o propósito de contribuir

para a melhoria do posto de trabalho dos feirantes e adequar a exposição de produtos e informações para os consumidores, visando assim, a melhoria das experiências

vivenciadas no local. Este trabalho de extensão adota uma abordagem etnográfica, utilizando a observação, registro fotográfico, entrevistas e questionários para levantamento de

demandas por parte dos feirantes e visitantes. A partir da análise das demandas serão desenvolvidos estudos de soluções projetuais utilizando-se a metodologia de design. Até o

momento foram realizadas as etapas de levantamento das demandas, análise das demandas, volta à campo para observação de questões ergonômicas do posto de trabalho dos

feirantes e da visualização dos produtos e informações por parte dos consumidores, elaboração do briefing, conceituação do projeto de design, mapeamento da feira e de seu

entorno e sua influência para as atividades realizadas, além da geração de alternativas projetuais. Assim, de acordo com a fase em que o projeto se encontra, percebe-se que a

proposta de solução precisa aliar a eficiência da barraca, em relação ao posto de trabalho e a exposição de produtos, com o fortalecimento da relação entre produtor e

consumidor, melhorando a experiência que é gerada pelo contato entre eles, além de valorizar a produção e o consumo dos produtos orgânicos. O Projeto Feira Livre une

estudantes voluntários dos cursos de Design de Ambientes e Design de Produto para desenvolver uma solução de design com necessidades reais de clientes reais, contribuindo

para sua formação profissional e social. Com o resultado da execução da barraca ao final do processo busca-se valorizar a conexão entre campo e cidade e a troca cultural entre

produtores e consumidores que as feiras proporcionam.
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