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RESUMO

A proposta foi desenvolvida no município de Jeceaba em Minas Gerais. Na Siderúrgica Vallourec & Sumitomo Tubos do Brasil (VSB) implantada na cidade, os pallets são

utilizados como suporte para o transporte de grandes peças e no final do processo são descartados. O objetivo principal desse projeto foi o reaproveitamento dos pallets para

produção de mobiliário e adornos pela comunidade, com a intenção de desenvolver o potencial artístico e inovador da população, ao agregar o Design ao seu conhecimento

prévio, aos materiais disponíveis e a cultura desta. A revisão bibliográfica se constituiu nas temáticas do Design social, comunidades criativas, Novo Design, sustentabilidade,

ressignificação de produtos e materiais marginalizados. A metodologia foi estruturada em seis etapas: Na primeira, aconteceu uma dinâmica para estabelecimento de vínculos e

discussão de conceitos básicos além da elaboração do caderno de processos. Durante a segunda, houve a identificação de pontos de referência, rituais e festas que representam

a cidade na visão dos alunos, e a visita a Madeireira Machados. A terceira consistiu na elaboração da identidade dos produtos através da construção de um painel de fragmentos

da cultura identitária do corpo social e a criação da peça através de esboços. Na quarta, foi realizado a prototipação. Na quinta, sucedeu-se a execução das peças. Na sexta,

houve o encerramento e exposição. A “Oficina Jeceaba” proporcionou educação, cultura e capacitação. Com o apoio da comunidade foi possível o destino dos resíduos de forma

sistêmica, valorização dos recursos locais e da produção artesanal, inclusão, incremento de renda e divulgação do potencial dessas pessoas e da cidade em si. Assim, a “Oficina

Jeceaba” busca ser uma Tecnologia Social ao passo que traz soluções de baixo custo, simples, participativas e replicáveis, geradas para tratar de problemas nas áreas da

Educação e Meio Ambiente, nas prefeituras interessadas na prática.
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