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Resumo: Com base no designer como agente transformador da realidade, o presente artigo             
descreve experiências em dois projetos de alunos de graduação em design de moda, com a               
finalidade de proporcionar produtos e serviços com foco no design centrado no humano             
ambos projetos colaboram com pessoas que estão em condições socioeconômicas          
desfavoráveis. 
Palavras chave: design de moda; sociedade; solidariedade.  

 

Introdução 

A pesquisa de iniciação científica apresentada em este artigo tem o interesse            

de aplicar as metodologias decorrentes do design centrado no humano nos projetos            

em design de moda, no qual o designer como agente transformador da realidade             

apresenta soluções para usuários que não são considerados consumidores em          

potencial por se encontrarem em segmentos sociais sem poder aquisitivo ou de            

baixa renda. Dessa maneira a proposta projetual radica em colaborar com pessoas            

que estejam em condições socioeconômicas desfavoráveis ou precárias. É sob o           

olhar social que o design de moda ganha dimensões outras que nos permitem             

atribuir-lhe um caráter transformador. 

Para tanto, foi necessário acompanhar e participar de projetos         

extracurriculares desenvolvidos no curso, que partissem da ótica do design centrado           

no humano, com o objetivo de mostrar a responsabilidade ética nos âmbitos social,             

cultural, ambiental e político. Schulte (2015, apud CHICK,1992) afirma que o           

designer tem o potencial para mudar o contexto no qual ele está inserido. Tudo o               

que for criado por um designer deve ser mais do que simplesmente cumprir a              

funcionalidade do produto, pois com base nessa perspectiva, o que importa é            

melhorar a qualidade de vida das pessoas.  

 

Objetivos: Iniciação científica em design de moda 

O interesse pela pesquisa científica partiu da vontade de complementar a           

formação acadêmica e ampliar os conhecimentos obtidos na faculdade. Por esse           

motivo, procurou-se vincular as análises ao projeto “design de moda e suas            

implicações sociopolíticas”, desenvolvido pela atual professora orientadora, que        

consiste em evidenciar as relações contemporâneas do design de moda e suas            

práticas sociopolíticas expressas nas instâncias simbólicas. 



 

Metodologia 

Nesta primeira etapa da pesquisa optou-se por realizar o levantamento de           

dados mediante o mapeamento de contextos para identificar o perfil de usuários que             

se encontram em situações desfavoráveis economicamente e que afetam o          

bem-estar dessas pessoas, para depois poder propor alternativas de transpor essas           

dificuldades. 

Para efetivar o planejamento da pesquisa, além das leituras referenciais          

teóricas, foi adotada a estratégia de estudo de caso, porquanto permite a            

observação particularizada de contextos e retrata uma realidade que apresenta          

múltiplas dimensões, possibilitando descobrir respostas. Mediante essa prática,        

também é possível usar uma maneira mais acessível, pois apresenta um caráter            

informal como as narrativas e as descrições capazes de colaborar com o resultado             

final. Assim, a primeira fase foi a exploratória com a qual foi viável apreciar as               

questões específicas o que proporcionou delinear o foco com informações que           

contornaram o estudo. Posteriormente, pretende-se analisar os dados obtidos para          

apresentar as considerações decorrentes da pesquisa (GIL, 1987). 

 

Desenvolvimento 

Os estudos de caso incorporados na iniciação científica foram dois projetos           

iniciados por estudantes do curso de design de moda da universidade em que está              

vinculada a presente pesquisa. Tais projetos congregam estudantes interessados na          

proposta do design centrado no humano e atuam por meio de comunicação em             

redes sociais e ações internas no campus. 

Os dois projetos são vertentes da proposição “Design Solidário”, um deles           

denominado “Design Social” e o outro “Bolsas de Zâmbia”. O primeiro baseia-se na             

realização de coletas de peças de vestuário masculino para a montagem de uma             

loja, onde moradores de rua possam escolher as suas roupas. O outro, radica na              

confecção de bolsas para adolescentes que moram em Zâmbia (país da África            

oriental), com a finalidade de guardar pertences higiênicos. Cabe ressaltar que           

ambos apresentam ações sustentáveis como parâmetro projetual fundamental do         

processo.  



Resultados Preliminares 

O projeto “Design Social” realizado em parceria com a instituição SERMIG -            

Fraternidade da Esperança (Arsenal da Esperança), voltou a inquietação para as           

questões urbanas e as desigualdades provocadas pelo sistema capitalista,         

depositando o interesse por aquele que não pode ser um consumidor em potencial.             

Segundo Barbosa (2012), manifestações e organizações em favor dos moradores          

de rua no mundo todo chamam a atenção da população. As iniciativas em espaços              

públicos das cidades abordam debate sobre como enfrentar este problema. 

O intuito é recolher doações de peças de vestuário, acessórios e calçados             

masculinos em bom estado, para realizar a manutenção e limpeza dos mesmos,            

com a finalidade de os oferecer em uma loja onde o usuário poderá escolher as               

peças que deseje. O maior objetivo é que essas pessoas que estão em situação de               

vulnerabilidade se reencontrem na sociedade e voltem a se sentir parte dela. 

O outro projeto “Bolsas de Zâmbia” é realizado em parceria com a            

organização sem fins lucrativos Sewpowerful[1].  

Foi constatado que as garotas desse país quando estão no período menstrual            

deixam de frequentar a escola por períodos extensos, muitas vezes abandonando           

os estudos. Essas adolescentes em situação de vulnerabilidade social não          

conseguem comprar absorventes e optam por não saírem de suas casas com receio             

de passar por situações de constrangimento. Serão confeccionadas bolsas com          

retalhos têxteis, pelos estudantes do curso de design de moda têm a função de              

guardar produtos de gestão de higiene menstrual.  
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