OCAD University

Pivot 2021

July 22-23, 2021

Virtual Conference

Full Paper

doi: 10.21606/pluriversal.2021.0028

Comunidades Autônomas: Construção de cenários
para populações em vulnerabilidade no Covid-19
MACCAGNAN, Ana Maria Copetti; FUENTEFRIA, Luana Duarte e KAPLAN, Lúcia*
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), Porto Alegre, Brasil
* luciakaplan92@gmail.com

Este trabalho é um esforço coletivo para tentar alavancar a autonomia das comunidades
mais afetadas pela pandemia do Covid-19 e despertar novas reflexões sobre a
oportunidade de construir futuros alternativos. Para isso, utilizamos o método de
Cenários Orientados pelo Design, um exercício de suporte ao desenvolvimento de
estratégias por meio da criação de visões compartilhadas e de comunicação de outros
futuros possíveis. Por meio desse método, é possível navegar pelo processo de projeto,
fomentando o diálogo e negociação entre diversos atores. Contamos com a colaboração
de especialistas e cidadãos, em rodadas de contato síncrono e assíncrono, perseguindo o
objetivo de um cenário construído por múltiplos olhares. Ao final, apresentamos um
cenário capaz de conectar diferentes atores e servir como plataforma para a criação de
estratégias pelas comunidades, como um ambiente aberto ao diálogo e à colaboração,
denominado Comunidades Autônomas, desdobrado em três visualidades: uma narrativa
em texto, um vídeo protótipo e um mapa de atores. Organizações de todos os tipos que
compartilham a visão de futuro apresentada podem se utilizar desse material, para gerar
discussões em grupos e elaborar estratégias, que podem levar à evolução do cenário
proposto e à elaboração de novos cenários, mantendo o processo vivo e aberto.
Autonomia; Cenários Orientados pelo Design; Design Estratégico;
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1. Introdução

No final do ano de 2019 e início de 2020, o mundo se encontrou imerso na pandemia do Covid-19. O
novo coronavírus transformou a rotina de todos os segmentos e classes sociais, afetando a todos com
diferentes pesos e formas, com maior impacto nas populações consideradas mais vulneráveis
econômica e socialmente (MATTA et al., 2021). O medo do contágio e as medidas públicas de segurança
resultaram em restrição na circulação, afetando diretamente trabalhadores e pessoas em situação de
rua. Outros, mesmo com imóvel para morar, encontraram perda de suas ocupações. Dessa forma, o
Covid-19 ofereceu o pretexto ideal para que os marginalizados se tornassem ainda mais inviabilizados
pelo sistema, acentuando um modo de vida precário e desumano. "De acordo com estudos da ONU, de
119 a 124 milhões de pessoas foram empurradas para situação de pobreza em 2020, cerca de 255
milhões de empregos foram perdidos. O número de pessoas afetadas pela fome aumentou de 83 para
132 milhões".1
Diante da conjuntura relatada, a cidade de Porto Alegre, que há anos vinha assistindo o aumento da
população em situação de rua2 e a precarização dos serviços públicos, viu a parca distribuição de renda
se restringir ainda mais. Pessoas com e sem casa, nas ruas ou em comunidades, viram diminuir seu
acesso à comida, à higiene básica e à educação, assim como aumentar a violência doméstica e a
infraestrutura social básica. Ao mesmo tempo, formas de solidariedade e cooperação global começaram
a se mostrar mais presentes, desenvolvendo verdadeiros mapas solidários ao longo do mundo,
refletindo-se, pelo contato das redes virtuais, ao longo da cidade de Porto Alegre.3
É nesse contexto que surge a demanda do seguinte trabalho, que se inicia como um socorro urgente às
populações consideradas "invisíveis"4. No entanto, propõe-se ir além. O projeto é um esforço coletivo de
tentar ressignificar ou alavancar um modo emancipação de comunidades mais afetadas pelo momento
que estamos vivendo, porém, que veem nele uma intensificação. Aqui, vê-se tal momento como uma
oportunidade de uma transformação profunda, sistêmica.
As restrições impostas também apresentaram uma oportunidade de ampliar as metodologias do design
e mostrar a sua capacidade de se adaptar a modos de comunicação indiretos e assíncronos. Nesse caso,
ocorreu a colaboração entre especialistas e cidadãos, fazendo necessário exercer um projeto de cunho
experimental. Mas, especialmente, demandou uma capacidade de imaginação e de criatividade para
superar as adversidades impostas pelo momento de crise.
As necessidades das populações mais vulneráveis na pandemia do Covid-19 despertou novas reflexões
sobre a oportunidade de construir futuros alternativos. A conexão entre diferentes atores, reunidos
para resolver problemas emergenciais, levou à reflexão do direcionamento do processo para uma

https://www.google.com/url?q=http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/609854-alarme-da-onu-o-covid-reduziu100-milhoes-de-trabalhadores-apobreza&sa=D&source=editors&ust=1632236907547000&usg=AOvVaw102O1Hvxrx4ienjVYjRRV3
2
https://www.google.com/url?q=https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2021/03/numero-depessoas-em-situacao-de-rua-em-porto-alegre-aumentou-3873-em-2020ckluyq6b5004g0198z9tq0xzj.html&sa=D&source=editors&ust=1632236907550000&usg=AOvVaw2SKhNH8Th_5P5
uTt9-w5lv
3
https://www.google.com/url?q=https://gauchazh.clicrbs.com.br/coronavirus-servico/noticia/2020/04/o-virus-dasolidariedade-boas-acoes-no-combate-a-pandemia-em-porto-alegreck91yy2ne00i0014q7vcvsh57.html&sa=D&source=editors&ust=1632236907520000&usg=AOvVaw1fygrPUIH6P8V5
Nh__HVC4
"pessoas em situação de rua [...] a população que enfrenta uma realidade ainda mais complicada e não tem
acesso aos serviços básicos" https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/um-olhar-sobre-os-invisiveis/
1
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perspectiva de transformação sistêmica, encontrando no momento a oportunidade para exercitar a
imaginação e a criatividade sobre outros futuros possíveis.
O projeto Comunidades Autônomas iniciou com o contato da prefeitura da cidade de Porto Alegre com
o Programa de Pós-graduação de Design da UNISINOS no início do período da quarentena no Brasil, em
março de 2020. A demanda por soluções emergenciais foi a força motriz para a formação imediata de
grupos de projeto para atingir o objetivo principal do poder executivo municipal: compreender quem
eram e onde estavam localizados os cidadãos considerados "invisíveis", cujo acesso era dificultado pela
falta de cadastro junto aos órgãos públicos. Dessa forma, buscava-se tornar possível o fornecimento de
renda básica emergencial e a facilitação do acesso a cestas básicas. Em virtude da conjuntura, que não
permitia encontros presenciais, reuniões virtuais e interações síncronas e assíncronas conectaram os
projetistas na busca por criar personas (STICKDORN et al., 2020), por meio de conversas e pesquisas à
distância, de forma a tornar visual as características dos indivíduos. Por meio de processo semelhante,
telefonemas e netnografia, realizou-se o mapeamento de iniciativas que, naquele momento, já estavam
trabalhando no atendimento a essas populações.
As expectativas delineadas no briefing da prefeitura, no entanto, foram redirecionadas ao longo dos
primeiros passos. O contato com a complexidade dos problemas apresentados ao longo do processo
resultou em novos questionamentos, sobretudo relacionados à necessidade de transformação
estrutural, tornando obsoletas soluções emergenciais no caso de novas crises semelhantes. Sendo
assim, a pesquisa realizada como ação emergencial prolongou-se para a criação de um cenário
orientado pela metodologia do design estratégico. Os cenários são um exercício de suporte ao
desenvolvimento de estratégias por meio da criação de visões compartilhadas, de visualização e
comunicação de outros futuros possíveis (PPG DESIGN UNISINOS, 2014). O design estratégico possibilita
isso, pois tem em seu cerne a articulação de saberes por meio da articulação de redes projetuais,
elaborando estratégias em um processo que envolvam todo o ecossistema de atuação (MANZINI, 2008).
O processo foi permitido pela possibilidade de experimentação das ferramentas virtuais, buscando-se
em diferentes rodadas o contato com os atores do ecossistema trabalhado, de forma a ser perseguido o
objetivo de um cenário construído por múltiplos olhares. Ao final, apresenta-se um cenário capaz de
conectar diferentes atores e servir como plataforma para a criação de estratégias por eles, como um
ambiente aberto ao diálogo e à colaboração. As visualidades originadas - uma narrativa em texto, um
vídeo e um mapa de atores - constroem pontes para um futuro denominado Comunidades Autônomas,
em que se dissolvem conceitos como invisibilidade e periferia, fazendo emergir processos de
transformação por e para as pessoas.

2. Chamada Emergencial
O projeto Comunidades Autônomas iniciou com o contato da prefeitura de Porto Alegre com o
Programa de Pós-graduação de Design da UNISINOS no início do período da quarentena no Brasil, em
março de 2020. Os primeiros passos do projeto emergiram da demanda de elaboração de um plano de
proteção social para a população mais atingida pelos impactos decorrentes dos cuidados de
distanciamento social, como moradores de rua e comunidades carentes. O briefing conduziu o grupo a
traçar objetivos para ajudar a população a:
1. Acessar os auxílios do governo federal
2. Garantir segurança alimentar
3. Proporcionar espaços e insumos para seu acolhimento

3
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Diante da necessidade de soluções de curto prazo, iniciou-se a formação de grupos de projeto por meio
de processo virtual, formado por integrantes do PPG e convidados. Para atingir os objetivos, o grupo
identificou a necessidade de traçar o perfil das populações vulneráveis, recorrendo-se à ferramenta de
criação de personas (STICKDORN et al., 2020) a partir de entrevistas semi estruturadas.
O olhar sistêmico do problema, perspectiva abordada pelo design estratégico, disciplina à qual se volta o
PPG Design da UNISINOS, nos permite entender que o design transcende a oferta de produtos ou
serviços singulares, "[...] e considera como um todo sistêmico os valores dos grupos sociais, as
estruturas das organizações, as diferenças dos contextos socioculturais, o potencial das tecnologias e
das redes, os efeitos de sentido desejados e a comunicação de processos e de resultados" (FRANZATO et
al., 2021, p. 101). Assim, ampliamos a pesquisa também para a coleta de casos projetuais. A
compreensão do ecossistema, seus atores e interações existentes, teve por intuito investigar como e em
quais regiões atuavam as iniciativas já presentes na cidade, criadas ou adaptadas para atender as
demandas das populações pesquisadas no período da quarentena.

2.1. Personas
"Uma persona é um perfil que representa um grupo específico de pessoas" (STICKDORN et al., 2020, p.
41). Esta ferramenta de design é uma forma de representação das pessoas com necessidades
semelhantes às quais o projeto se direciona, "[...] não é um estereótipo, mas é um arquétipo baseado
em uma pesquisa real." (Ibid, 2020, p. 41). A partir da análise e síntese de características comuns entre
elas, como comportamentos, necessidades e estilos de vida, se desenvolvem perfis que descrevem
formas possíveis de generalização, buscando respeitar ao máximo as idiossincrasias.
O objetivo com a ferramenta foi identificar um recorte da diversidade da população vulnerável de Porto
Alegre e, dessa forma, buscou-se aproximar, entre limitações, à realidade dos indivíduos, permitindo
processos e percursos mais coerentes. O desenvolvimento de personas exige conhecimento
aprofundado dos indivíduos, o que Tonetto (2016, p. 122) define como uma pesquisa de inspiração
etnográfica que traz como essência "[...] a ideia de que o pesquisador deve fazer ele mesmo o trabalho
de campo", por meio da observação direta da realidade. Uma pesquisa etnográfica permite
compreender significados, entender normas culturais, potencializa o poder da comunicação e permite
criar com foco no comportamento real observado (diagnóstico de aspectos comportamentais) (Ibid,
2016). No entanto, devido à situação de isolamento dos(as) pesquisadores(as), a pesquisa de campo foi
impossibilitada. Optou-se pelo mapeamento de lideranças e representantes de grupos considerados
"invisíveis" pelas vozes hegemônicas, a fim de realizar entrevistas semiestruturadas via telefone e
chamadas de vídeo. Compreendemos que essas pessoas teriam a vivência e a experiência empírica para
nos informar sobre a realidade do contexto pesquisado.
Foram realizadas 15 entrevistas no período de uma semana, a partir do desenho de uma árvore base de
perfis, como segue:
1. Ações | Pessoas | Instituições governamentais ou "reconhecidas" pelo governo
a. Agentes e profissionais da prefeitura.
b. Agentes e profissionais de instituições de referência nas comunidades (UPAs, UBS, Instituições
religiosas, escolas, centros comunitários, entre outros).
c. Agentes, ações voluntárias formais ou líderes de movimentos sociais reconhecidos pelo governo
(movimentos sociais, outros).
2. Ações | Pessoas | Instituições não-governamentais e/ou não oficialmente rastreadas
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a. Agentes de ações voluntárias informais (pessoas ou pequenos negócios que mobilizam suas
redes para levantar doações (alimentos, agasalhos, higiene, outros) a pessoas e famílias
necessitadas).
b. Líderes comunitários (pessoas referência nas comunidades ou grupos).
c. Pessoas da comunidade (pobreza/ vulnerabilidade).
As entrevistas foram decupadas e sintetizadas em categorias, tendo as frases como elementos mínimos.
A partir das evidências encontradas nas frases, foi possível identificar e descrever cinco personas. Para
cada persona foi realizado um perfil geral [Figura 1] com informações de idade, renda e ocupação;
minibiografia; um mapa da empatia expressando aquilo que a persona pensa, faz, vê e ouve; suas
principais necessidades básicas; seus pontos de contato; e suas principais dores. A partir das sínteses, foi
proposto um nível de vulnerabilidade para cada persona.

Figura 1: exemplo do quadro de apresentação dos perfis das personas. Fonte: autores, 2021

2.2. Coleta de casos projetuais
De forma concomitante ao processo de desenvolvimento das personas, foi realizada uma coleta de
casos projetuais por meio de uma netnografia. O intuito foi compreender como e em quais regiões
atuavam as iniciativas já existentes na cidade, criadas ou adaptadas para atender as demandas urgentes
do período da quarentena.
Para a coleta de informações foram pesquisadas iniciativas a partir de redes sociais, redes de contato,
repositórios de iniciativas como o do movimento Segura a Onda e materiais recebidos diretamente da
prefeitura. Ainda, foi desenvolvido um formulário online para a contribuição externa, divulgado nas
redes pessoais das pesquisadoras e pesquisadores. Para o registro e visualização dos casos encontrados,
foi utilizada como ferramenta de mapeamento o Google Maps [Figura 2]. Diferente de um mapa de
5
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stakeholders, ou mapa de ecossistema, que ajuda a visualização de todos os atores (inclusive interações)
de uma determinada experiência a partir de um ponto de partida que assume a perspectiva central do
mapa (STICKDORN et al., 2020); Esta ferramenta de visualidade nos possibilitou a criação de diferentes
camadas, em que não somente inserimos as iniciativas, mas também as categorizamos por semelhança
no que ofertavam, utilizando iconografia para comunicação das categorias. A visualização das iniciativas
no mapa permitiu compreender a abrangência das regiões da cidade atendidas.

Figura 2: mapa de casos projetuais. Fonte: autores, 2021.

Compreendidas as necessidades das principais personas que representam os “invisíveis” da cidade e os
atores possíveis de mediação, a entrega intermediária do projeto para a prefeitura compilou o conteúdo
anterior e tomou forma em um mapa de serviço [Figura 3] que intitulamos "mapa de oportunidades".
"Ao visualizar os principais componentes de um sistema, é possível analisar e projetar as interações
entre eles. [...], ajudando-nos a compreender o impacto de decisões [...]" (STICKDORN et al., 2020, p.
58).

6
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Figura 3: mapa de oportunidades. Fonte: autores, 2021.

O mapa descreve, em camadas, as jornadas dos usuários e atores envolvidos, a fim de serem entregues
os auxílios emergenciais e cestas básicas. Também foram assinaladas estruturas físicas necessárias e os
desafios de cada camada. Este relatório teve impacto imediato nas ações da prefeitura, gerando
cadastros e entregas de mantimentos.
Ainda de acordo com Stickdorn et al. (2020), torna-se mais fácil, a partir desse modo de visualização,
entender sistemas complexos, sendo útil para o design de problemas capciosos, ou wicked problems
(BUCHANAN, 1992). Dessa forma, o olhar para os atores e as interações do ecossistema encontrou o
desenho de problemas mais complexos na cidade. Ainda que com muitas iniciativas existentes, de
organizações públicas e privadas, foram identificados problemas estruturais. Os problemas mais
profundos das populações não eram atendidos pelas iniciativas encontradas, focadas sobretudo em
ações assistencialistas emergenciais, e não na emancipação e autonomia das populações. Muitas delas
encontravam-se desconectadas e sem recursos materiais e pessoas suficientes.
Diante desse encontro com a complexidade do problema e de suas questões estruturais, ao longo do
processo foi-se identificando a importância de recorrer à metodologia do design estratégico, ampliandose, dessa forma, o projeto para uma perspectiva de transformação sistêmica. Sobre o conceito de
pensamento sistêmico, Capra e Luisi (2014, p. 14, tradução nossa) comentam - em termos de conexão,
relacionamentos e contexto - a visão sistêmica como aquela onde “[...] um organismo, ou sistema vivo, é
um todo integrado cujas propriedades essenciais não podem ser reduzidas às de suas partes. Eles
surgem das interações e relacionamentos entre as partes”. Isso é, partindo de uma consciência
ecológica profunda “[...] reconhece a interdependência fundamental de todos os fenômenos [...]” (Ibid,
p. 17), onde as implicações não são apenas para a ciência e a filosofia, mas também para a política,
negócios, saúde, educação e muitas outras áreas da vida cotidiana.

7
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Compreendemos que uma transição para a metodologia do design estratégico poderia proporcionar um
olhar mais abrangente, conectando o ecossistema, gerando visões de futuro e criando ações mais
potentes. Após entrega dos resultados desta primeira etapa para a prefeitura, o grupo envolvido optou
pelo seguimento do processo, de forma a construir alternativas de longo prazo e de inovação para um
futuro em que se tornem obsoletas soluções emergenciais para tais populações. Dessa forma, a
pesquisa realizada como ação emergencial para atender a demanda da prefeitura resultou por
configurar-se insumo para a metodologia a ser utilizada na etapa seguinte.

3. Design Estratégico e construção de cenários
O design estratégico é a metodologia utilizada pelo PPG Design da UNISINOS. Voltado à investigação dos
processos e práticas para a inovação social e cultural, o grupo compreende o design estratégico como
uma abordagem capaz de articular saberes para a construção de visões compartilhadas de futuro. Dessa
forma, o designer estratégico visualiza na projetação por cenários a possibilidade de operar como
plataforma transdisciplinar das redes projetuais, elaborando estratégias em um processo que envolve
todo o ecossistema de atuação (PPG DESIGN UNISINOS, 2014).
A estratégia é, portanto, resultado de uma construção coletiva, ocorrida na relação com atores e
ambientes (ZURLO, 2010). Para Morin (2005), a estratégia permite a modificação no curso da ação,
respeitando e se utilizando dos acasos, encontrando terreno fértil no campo da linguagem e do
significado. É a partir dessa construção que o design estratégico se constitui como uma metodologia que
se propõe a olhar para os aspectos relacionais do sistema. O resultado é um processo que se constitui
como percurso para elaborar, exercitar e fazer evoluir as estratégias, o que permite ao design "[...]
considerar o regular e evidente, o possível, mas também o imprevisível, o acaso, a deriva ou o erro (PPG
DESIGN UNISINOS, 2014, p.2).
Os cenários representam a tangibilização das visões compartilhadas de futuro. Além de capturar sinais
do que está por vir, permitem imaginar futuros possíveis. A organização Strategic Design Scenarios
descreve cenários como um exercício criativo, que explora possibilidades para além do que é possível ou
desejável, mas considera que "a maior parte do que será o futuro não está escrito em algum lugar e
precisa ser inventado" (STS, s/d, tradução nossa). Levamos em conta aqui, portanto, que o projetar por
cenário é envolver também o imaginado, ainda que, conforme Manzini (2017) uma visão de mundo
diferente da atual também pode ser, em alguma medida, possível de realização. Trata-se de um método
para visualização de visões compartilhadas de futuro, a partir do qual é possível navegar pelo processo
de projeto, fomentando o diálogo e negociação (HARTMANN, FRANZATO, 2012; MANZINI, JÉGOU,
2003). Os cenários aqui propostos buscam dar sustentação aos processos colaborativos do design
estratégico, configurando-se como "um artefato comunicativo" (MANZINI, 2017).
Na posse de uma pesquisa contextual, "[...] conhecimento do ambiente em que o problema está
inserido" (BITTENCOURT; DA COSTA, 2016, p. 23), realizada em virtude da demanda emergencial,
seguiram-se cocriações para a construção cenários com um grupo multidisciplinar, explorando aquilo
que foge do contexto, para o âmbito da imaginação. Os processos foram guiados por questionamentos
para o desenvolvimento de reflexões e ideias a respeito de futuros que pudessem contemplar múltiplos
olhares.
Para isso, foram utilizadas ferramentas em nuvem, permitindo o acesso simultâneo e múltiplo. Optou-se
pelo uso do Google Desenho (Draw), ambiente virtual que permite a inserção de textos e imagens de
forma colaborativa; o Trello, ferramenta de gestão de projetos para o acompanhamento das etapas; o
Google Apresentações, para a criação colaborativa da visualização dos resultados. Além destas, o
Whatsapp foi a principal ferramenta de colaboração com atores externos ao grupo, também essenciais
8
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na criação dos cenários. O processo encontrou limitações espaciais e temporais, devido à pandemia.
Portanto, parte do tempo dedicado pelos participantes foi em momentos assíncronos, sendo realizadas
também três reuniões síncronas de alinhamento das reflexões e ideias expressas nas ferramentas:
A primeira reunião buscou compreender os valores e motivações dos projetistas, de forma a promover o
compartilhamento de visões de mundo comuns. Reconhecidas suas motivações e valores comuns, a
segunda reunião buscou sintetizar as reflexões das etapas anteriores e, a partir delas, estimular a
imaginação e a criatividade para a criação de novos futuros. Foram colocadas algumas questões
norteadoras para compreender a visão dos projetistas em relação à temática.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O que os "invisíveis" vão precisar neste cenário?
Quais produtos e serviços serão criados para atendê-los?
Como será o consumo?
Como os "não-invisíveis" e os "invisíveis" vão se relacionar?
Quais os meios tecnológicos utilizados?
Qual será o papel das entidades nesse cenário (prefeitura, universidade etc.)?
Quem serão os atores envolvidos?
Como será a cidade neste cenário?
Como será alimentação, segurança, saúde, acesso a recursos, informação?

De forma assíncrona, foram construídos gráficos de polaridades [Figura 4] ou seja, conceitos centrais
levantados durante as discussões e que, tensionados, levam à visualização de diferentes possibilidades
de futuro. Dessa forma, foi sugerido ao grupo que realizasse de forma assíncrona aproximações entre os
tópicos, como em clusters ou nuvem semânticas. Essas nuvens foram tomando a forma de polaridades a
partir de um entendimento do grau de autonomia, participação e hierarquia das instâncias envolvidas.
As polaridades, que inicialmente funcionaram como uma organização do material, em relação ao
desenvolvimento de quatro cenários fechados em si, apresentaram-se limitantes, entendendo que um
quadrante apenas não se definia como um cenário. Foi importante, nesse sentido, mais do que a
discriminação dos quadrantes, entender os seus cruzamentos e os pontos de partidas de transformação
ali elencados.
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Figura 4: registro dos momentos síncronos de discussão das polaridades. Fonte: autores, 2021.

Portanto, entendendo que muitas questões dentro dos eixos se cruzavam ou mesmo operavam como
níveis de evolução, tomou-se a liberdade de, na reunião seguinte, ser realizado um exercício de
desconstrução dessas polaridades. Nesta terceira e última reunião, começou-se a desenhar as relações
entre os pontos. Identificar etapas de evolução da questão problemática e os atores envolvidos
possibilitou ver pontos de partida em um círculo evolutivo [Figura 5], constituindo-se, assim, mais
liberdade de conexões do que quatro quadrantes independentes. Esses pontos de partida
representaram o desenho inicial de possíveis ações.
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Figura 5 - círculo evolutivo formado a partir da discussão das polaridades. Fonte: autores, 2021.

4. O cenário Comunidades Autônomas
Partindo-se das contribuições em grande grupo, de forma síncrona e assíncrona, uma equipe reduzida
realizou o fechamento do cenário, construindo sua narrativa, que foi denominada Comunidades
Autônomas. O nome do cenário dá-se com base na visão de Escobar (2016), que compreende o design
como uma prática de criação de mundos e propõe a busca por autonomia na prática projetual, para criar
condições que permitam mudanças dentro das comunidades, pelas comunidades. Defendemos, assim
como Escobar (2016), que as comunidades podem projetar novas formas de vida de forma autônoma.
Autonomia entra, nesse projeto, como uma resposta à destruição comunal pelo modo de vida capitalista
e como busca de outras formas de existência e resistência.
A visualidade do cenário apoia-se na contribuição de Zurlo (2010) para a necessidade de "fazer ver" do
design. Conforme o autor, o "fazer ver" torna visível o campo do possível e é um instrumento potente
de aceleração do processo de decisão. Para tanto, desenvolveu-se uma narrativa em texto
acompanhada de cinco pontos de partida para ação, um vídeo protótipo que teve como objetivo tornar
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a informação mais acessível e explorar a dimensão sensível do cenário, e um mapa de atores que torna
possível que os atores se reconheçam no cenário.
Após um primeiro fechamento do cenário, a ser detalhado a seguir, foi possível realizar uma reabertura
para a colaboração de novos atores, envolvidos ou parte das populações vulneráveis. Essa etapa se
mostrou essencial, devido às limitações de tempo e espaço encontradas no processo, que abreviaram as
contribuições, sobretudo na primeira etapa. Mesmo configurando-se ambiente aberto a criar diálogo e a
se modificar constantemente, essa foi compreendida como uma etapa essencial para a sua divulgação a
um grupo mais amplo de pessoas. Foram mapeados e contatados atores que vivenciam, de forma direta
ou indireta, as realidades abordadas, para os quais foram enviados o vídeo e a apresentação do cenário
inicial. Os retornos em áudios via Whastapp resultaram em ajustes, dando forma ao cenário aqui
descrito.

4.1. Narrativa
O cenário propõe um futuro em que algumas fronteiras são dissolvidas e algumas metáforas são
desnecessárias. O mundo não abandona as dicotomias que condenam à morte a maioria, promovendo
uma construção de realidade a partir de olhares múltiplos. Propõe-se, assim, a transformar a própria
forma de criar a realidade. Com acesso a todos os meios de subsistência, sobra tempo para imaginar,
criar e resistir. As populações produzem a própria comida e criam novas formas de economia. Geram
arte e representatividade. São criadoras de conhecimento e exemplo de comunidade e solidariedade.
Neste cenário, transiciona-se para o caminho da autonomia, com o apoio das instâncias públicas,
universidades e da sociedade civil para a criação de infraestrutura básica e fortalecimento da produção,
por meio de educação e de políticas públicas. Com boa infraestrutura de saneamento, transporte e
educação, grande parte dos itens essenciais de consumo (como alimentos e roupas) são produzidos
pelas comunidades, das comunidades para as comunidades, permitindo a autogeração dos próprios
processos econômicos e políticos.
O resultado é uma produção de alta qualidade, com soluções justas e sustentáveis, desenvolvido nas
comunidades a partir de um processo de consciência social e ambiental, em diálogo com universidades e
organizações sociais. Dessa forma, vive-se em espaços que prosperam, transformando-os em núcleos
conectados entre si. Cada comunidade dialoga com a outra, trocando conhecimento e produção, assim
como, fortalecidas, passam a transbordar para além das suas fronteiras. Vê-se prosperar também as
cidades, que veem diminuir índices de violência. Toda a cidade passa a se relacionar com as
comunidades sem medo e de forma curiosa e generosa, encontrando nelas um importante repertório de
conhecimento e de construção cultural. Não se utiliza mais o conceito de periferia ou invisibilidade.
Todas as vidas são parte da cidade, todos os espaços são centros.
Diante do processo de imaginação de novos futuros e de possibilidades de ação, foram criados pontos
de partida - grupos de reflexão e questionamentos - que levam a novas possibilidades de ação. As ações
propostas buscam configurar e materializar novas realidades por meio de relações do sistema - algumas
a serem criadas, outras a serem fortalecidas. Os pontos de partida a seguir estão em desenvolvimento,
abertos à construção colaborativa. As ações propostas buscam configurar e materializar novas
realidades por meio de relações do sistema - algumas a serem criadas, outras a serem fortalecidas. Os
pontos de partida estão em desenvolvimento, abertos à construção colaborativa:
•

Ponto de partida 1: Comunidades se tornam centros de produção de alimentos e criam uma
rede de produção e consumo. Criar alternativas para a necessidade por alimento aprofundada
pela crise. No lugar da venda de produtos a baixo custo, porém de péssima qualidade,
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•

•

•

•

beneficiando a produção tradicional e industrializada, o momento é de oportunidade para criar
alternativas que favoreçam a soberania alimentar. Trata-se de uma atuação que vai do acesso a
melhores produtos a terrenos, aliado ao conhecimento e à terra.
Ponto de partida 2: Comunidades viram espaço "modelo" de novas práticas e novas economias.
Uma sociedade que compreende que quando não há difusão do conhecimento, o autoritarismo
é potencializado, favorecer o seu acesso é o caminho da autonomia. Acessar conhecimento que
descolonize o olhar e valorize o repertório das próprias comunidades faz emergir formas de
viver e ver o mundo que são únicas e que, resgatadas, podem regenerar a autoconfiança, criar
alternativas ao sistema e torná-las referência.
Ponto de partida 3: O modelo econômico predominante é aquele que valoriza as iniciativas com
foco no pequeno e no local. Uma profunda crise social e ambiental nos ensinou o valor de
alimentar uma cadeia curta, que oferece mais cuidado e segurança a todos os envolvidos. Com o
aumento do número de desempregados, para além da renda básica essencial para o sustento
imediato, alternativas de apoio mútuo são uma solução para voltar a gerar renda e "fazer a roda
girar". E se pudéssemos encontrar todas as nossas necessidades na produção feita no nosso
bairro, facilitando nossa vida, criando conexão e promovendo o bem viver de todos?
Ponto de partida 4: Cidadãos mais conscientes da lógica de produção e de seu papel na
sustentabilidade social e ambiental. O maior acesso ao conhecimento, a autoconfiança gerada
pelo pertencimento às comunidades e o senso de responsabilidade pelo comum prosperam
nesse cenário, realizando um movimento em direção a uma maior participação cidadã. As
escolhas passam a ser escolhas, atos conscientes das causas e impactos gerados.
Ponto de partida 5: A criação e o incentivo às redes de cuidado são centrais no fortalecimento e
na manutenção das comunidades. O sucesso de uma comunidade próspera depende do apoio e
do respeito mútuos. Os grupos reconhecem a importância do cuidado como sua força motriz. Há
valorização dos saberes e fazeres dos mais velhos e das mães, assim como a reciprocidade nos
seus anos de cuidado. Há cuidado com as crianças, com o reconhecimento coletivo de que são
um bem comum, uma responsabilidade de todos, essenciais à manutenção da prosperidade ("é
preciso uma aldeia para educar uma criança").

4.2. Vídeo
O vídeo [Figura 6] com a duração de 4 minutos, conta por meio de narração sonora e de recorte de
vídeos (produzidos por artistas externos ao projeto), a síntese da proposta central do cenário e explana
os seus pontos de partida. Esse formato teve como intuito o compartilhamento entre uma rede de
contatos envolvidos com muitas das iniciativas de transformação da cidade, a fim de serem colhidos
feedbacks e contribuições para que o cenário continue vivo, sendo construído e reconstruído. Da mesma
forma, busca-se que esteja aberto, em formato de site e apresentação, para servir de mapa para gerar
discussões e resultar em estratégias em todo o ecossistema.
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Figura 6: capa do vídeo que pode ser acessado pelo link: https://vimeo.com/615274673 Fonte: autores, 2021.

4.3. Mapa de atores
O mapa de atores [Figura 7] é outra visualidade do cenário, permitindo a entrada para ele por meio dos
próprios atores no sistema. O objetivo é permitir que os atores mapeados se reconheçam no cenário,
identificando, a partir do mapa, em quais pontos de partida e frentes de ação podem atuar, assim como
com quais outros atores podem realizar conexões.
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Figura 7: mapa de atores. Fonte: autores, 2021.

5. Como utilizar o cenário
O cenário é um mapa, a ser explorado conforme o ator que por ele navega. Ele é propositivo, e não
diretivo. Organizações de todos os tipos que compartilham a visão de futuro aqui apresentada podem se
utilizar desse material, a partir de uma ou mais visualidades (narrativa em texto, vídeo e/ou mapa de
atores) para gerar discussões em grupos e elaborar, a partir disso, estratégias com olhar para todo o
ecossistema. Os diálogos nas organizações podem, ainda, levar à evolução do cenário aqui proposto e à
elaboração de novos cenários, mantendo este um processo aberto e vivo e contemplando a
possibilidade de criação de diferentes realidades futuras. A processualidade promovida pelas
organizações pode também ser compartilhada com o PPG Design da UNISINOS.
Além disso, algumas estratégias são aqui propostas a partir das intersecções possíveis com a academia:
disseminação das inovações, workshops, coalizões de design e projetos de extensão e pesquisa [Figura
8].
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Figura 8: mapa de como utilizar o cenário. Fonte: autores, 2021.

1. Disseminação das inovações
•
•
•
•

Reunir e disseminar as inovações existentes.
Criação de um ambiente de inovação para conectar as pessoas a partir do compartilhamento de
inspirações projetuais orientadas pelos pontos de partida traçados. Transmite iniciativas que já
vivenciaram ou estão construindo o cenário proposto.
O ambiente torna-se um espaço de colaboração entre iniciativas e diferentes atores sociais a
partir de conceitos projetuais abertos.
A comunicação pode ser feita em forma de questionamento ou proposição, por exemplo, com
abertura a novas construções de significado: o que é? Como funciona? Quais os processos e
ferramentas?

2. Workshops
•
•

Propor criações mais livres a partir da plataforma com os pontos de partida aqui estabelecidos,
tratar especificamente das soluções para esse cenário de forma mais abrangente.
Partir de um dos pontos de partida e junto aos atores sociais propor soluções mais direcionadas
a algum problema, ex. a distribuição das marmitas e a questão da alimentação junto ao Misturaí
ou a divulgação de informações dentro das comunidades junto ao Boca de Rua

3. Coalizões de design
•
•

Gerar, a partir do mapeamento das iniciativas e dos pontos de partida, coalizões de design.
Busca da promoção do diálogo entre as diferentes iniciativas para a construção de atividades
coordenadas entre os atores. Os pontos de partida traçados podem constituir visões comuns
para a criação de tais atividades.
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4. Projetos de extensão e pesquisa
•
•
•
•

Atuação na produção de marmitas nas comunidades, com formação de cozinheiros e educação
para a alimentação e a sustentabilidade (junto ao curso de gastronomia)
Atuação no desenvolvimento de meios de comunicação para o reconhecimento e difusão dos
saberes desses grupos (junto aos cursos da comunicação)
Atuação no desenvolvimento de meios de divulgação das produções locais e capacitação de
novos empreendedores (junto ao curso de GIL e Design)
Criação de espaço laboratório para a experimentação e troca de novas práticas e
desenvolvimento de projetos por meio de processo imersivo em comunidades. Objetiva-se gerar
novos conhecimentos e recuperar conhecimentos do contexto.

6. Considerações finais
Desenvolver um processo de design em período de distanciamento social impôs novos desafios os quais
emergem como uma oportunidade para avanços metodológicos ao design estratégico e à projetação por
cenários. Os cenários orientados pelo design estratégico podem encontrar nas dinâmicas assíncronas e
indiretas obstáculos para a manutenção de uma equipe de trabalho conectada, engajada e colaborativa.
Os processos de cocriação dos cenários são realizados, usualmente, em formato de workshop. Dessa
forma, buscam a criação de um ambiente físico ativo e criativo, por meio da troca constante e da ativação
das relações, facilitado pelo papel do designer. A supressão desse ambiente foi ocasionada pelo
distanciamento físico, mas também pelas dificuldades encontradas pelos atores nos primeiros meses da
pandemia, levando à reflexão sobre o respeito às novas possíveis concepções de espaço e temporalidade,
resultado das novas formas de vida surgidas durante a quarentena.
O modelo de cocriação assíncrono e indireto de trabalho apresentou-se como profícuo a esse tipo de
processo, pois respeitou as individualidades. As ferramentas da nuvem permitiram o estabelecimento de
diálogos, registros e o estímulo à criatividade, desde que sempre ativados pelos breves momentos
síncronos. Os momentos de encontro virtual, com alta intensidade de alinhamento de expectativas e
conversão e geração de ideias, se mostraram complementares e essenciais ao processo, mas demonstrase, aqui, não haver necessidade de restrição a eles.
Outro desafio imposto pela pandemia foi a dificuldade de acesso aos atores ao qual o projeto se destina.
Sob a luz do design estratégico, buscou-se operar considerando-se o design participativo e o codesign
como a criatividade que resulta da colaboração entre designers e as pessoas que vivenciam a realidade
problematizada, buscando um aprendizado recíproco (SANDERS; STAPPERS, 2008). Devido à
impossibilidade de realizar processos presenciais e em imersão nas comunidades, optou-se pela busca
por uma colaboração que se expressou na forma de conversas pontuais com especialistas nas temáticas
e/ou envolvidos diretamente com aquela realidade, sobretudo lideranças e profissionais que convivem
com as situações dos vulneráveis. Compreende-se que foi possível realizar um processo rico em geração
mútua de conhecimento ao ser utilizado o recurso da entrevista semiestruturada e dos feedbacks às
visualidades. O processo proposto resultou em contribuições relevantes ao cenário, ao mesmo tempo
em que levou os não-designers com os quais se estabeleceu diálogo a reflexões aprofundadas, críticas e,
inclusive, ao envolvimento emocional com o cenário apresentado. Sendo assim, o diálogo prévio e, em
especial, o intermediário (apoiado pela visualidade), apresentaram-se como partes importantes de uma
estratégia frutífera para contornar obstáculos de presencialidade e de tempo.
Entendemos que este projeto que surge de um pedido de socorro urgente às populações consideradas
"invisíveis", mas que se propõe a ir além ao expandir-se na tentativa de uma transformação profunda,
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sistêmica; abre oportunidades e convida novos pesquisadores a tentar ressignificar a conjuntura para as
comunidades mais vulneráveis por meio da autonomia. Vemos na criatividade e na imaginação um
caminho para a construção de futuros alternativos.
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