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RESUMO

As tecnologias sociais se popularizam como alternativas para a resolução de problemas estruturais das camadas mais excluídas da sociedade, enquanto se apresentam como

soluções modernas, simples e de baixo custo. Em termos gerais, existem exemplos de tecnologias sociais que proporcionam ganhos expressivos para a sociedade, conceituados

pelas necessidades temporais, condições locais e contextos culturais. E isso vai desde a mera recuperação de saberes tradicionais até a apropriação de conhecimento popular

em grau de maior elaboração científica. Dessa forma, priorizar a tecnologia social como política pública pode significar uma opção por um processo científico que seja gerador de

melhor geração de renda. São investigados métodos utilizados no curso de design, principalmente em relação ao design universal, para propor a elaboração de soluções que

facilitariam a gestão de empreendimentos sociais como política pública. Inicialmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, considerando o design universal e suas aplicações.

Em seguida, as tecnologias sociais a serem estudadas foram sistematizadas em conjunto com o CEDTec - Centro de Estudos em Design e Tecnologia da Escola de Design,

utilizando o recorte de Minas Gerais, privilegiando as tecnologias da região metropolitana de Belo Horizonte. Depois de estabelecido os casos a serem estudados, e analisando a

pesquisa bibliográfica, os conhecimentos do design universal e da metodologia de projetos se mostraram uma possibilidade viável para aplicação em conjunto das tecnologias

sociais em forma de política pública. É possível que as tecnologias sociais se tornem projetos de aplicabilidade em média e grande escala por órgãos públicos, como proposta de

amenização de desigualdade social e inserção de pessoas em diversos campos sociais. Acredita-se que, através de ações e de capacitação para a sociedade e com a

participação de todos, é possível gerar um panorama diversificado e adaptado para a melhoria da qualidade de vida.
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